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ভূমিকা 

দেশবদধুর মংক্ষিত্ জীবন-কথা প্রকাশিত হইল। ইহাকে ঠিক ভ্রীবন 
কথা বলায়ায়না। লোকের জীবিতকানে তীহার জীবন-নাটকের সক 

অঙ্কের পুষ্থাগুপুত্থবূপ আলোচনা! করার অন্নেক অন্তরায় আছে । 

বিশেষতঃ দেশের বর্তমান অবস্থায় দেশবদ্ধুর জীবনের সকল কথ! অক্ল 

সময়ের মধো সংগ্রহ করাও হল্লায়ামসাঁধা নহে। সুতরাং এই সংক্ষিধ 

রচনা পূর্ণাবয়ব ও ক্রটিবিচতিশৃ্ত বলিয়া আশা করা সঙ্গত নহে। তবে 
ভরসার মধ্যে এই যে, ইহাতে ধাহার জীবন-কথা আলোচিত হইয়াছে, 
বাঙ্গালা ও বাঙালীর গৌরব মেই পুরুষসিংহের পণ্য-পরিত্র নাম-মাহাত্ত্ে 
এ রচন। সাফল্া-গৌরবে মণ্ডিত হইবার ক্পর্দা রাখিতে পারে, রচনাকায়ও 
সেনাম কীর্তন করি? আপনাকে ধন্ত জান করিবার আশা গোঁষণ 

করিতে পারে। দেশবদ্ুর গুণদুগ্ধ সহ্য বাঙ্গালী গাঠক এই কথা- 
গুলি ন্মরণ করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিবেন, ইহাই নিবেদন ইতি 

২শে মাঘ, ১৩২৮ সাল, 

কলিকাতা। ৃ তো 





পা আত এশিন সু 
চে 

স্থাপা?' 

নি 

রি হত 1০ রগ পদ কা রা 8 





দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 

উপক্রমণিকা 
সে কোন্ দেশ--যে দেশে শ্মরণাভীত যুগের প্রথম প্রভানে সত্য ও 

জালের সন্ধানে মাম আকুলি-বিকুলি করিয়াছিল? সেফোঁন্ দেশ--ষে 
দেশের মাসুষ পৃথিবীর বিলাস-লাঁলসা হেলায় জয় করিয়া ত্যাগের মহিমা 
সত্যের মহিমা প্রচার করিয়াছিল? গে কোন্ দেশ--যে দেশে জীবে 
দয়ার মহাবাণী প্রথম প্রচারিত 'হইয়াছিল,--মাহ্ষ 'মাস্ৃষেব জন্ঠ, পঞ্ড- 
পক্ষী-কীটপতঙ্গের জন্য, আত্তপীড়িত-শরণাগত-দীনের জ্ঠ প্রাণ উৎসর্গ 
করিয়াছিল? সে কোন্ দেশ-যে দেশে মানুষ ভাব্রে প্রেরণায় এই 
লোভমোহেক্র! আগার মায়ার ..সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহ্ণ 
করিয়াছিল ? 

সে ষে আমার এই সাঁগর-চুম্বিত-চরণ। শৈলকিরীটিনী পুণ্যভূমি জননী 

জন্মভূমি ! এই আমার রত্বপ্রসবিনী হ্বর্গাদপি গরীয়সী অগ্মভূমির আকাশে, 
বাতাসে, জলে, অনলে, কাননে, কাস্তারে সেই ভাব যে জড়ান মাথান ! 
দর্ধীচি, শিবি, হরিশ্ন্্ু, নল, আঁকুণি, একলব্য, বলি, কর্ণ? ভীম্ম,অঙ্ভুন- 
কোথায় কোন্ দেশে ত্যাগের এমন জলস্ত নিদর্শন খুঁজিয়া পাইব? 
কোথায় কোন্ দেশে সীভা, সাবিত্রী, 'শৈবটা, দনয়স্তী জাতির জীবন- 
পটে ফুটিয়! উঠে,-_ফুটিয়া জগৎ জুড়ার ? 
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সে এই দেশ--যে দেশের জল-মাটাতে রাম-লক্ষ্ণ জন্মলাভ করিয়া 
ছিলেন--একটা ভাবের প্রেরণীয়-_সত্যের অন্ন, সতোর সম্মান অক্ষুপ্ 

রাখিতে রাল্যৈ্বরধয তুচ্ছ জান করিক্াছিলেন, ছুঃখ-বিপদূকে বরণ করিয়া 
লইয়াছিলেন। সে এই দেশ-_বে দেশে বুদ্ধ'চৈতন্ত একট। ভাবের প্রেরণায় 
জীবের ছুঃখকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেনঃ পর্বন্ব ত্যাগ করিয়া 
বৈরাগোর পথে প্রবাদ করিয়াছিলেন, জীবের দুঃখমোচনে আত্মোৎসর্গ 

করিক়াছিলেন ! 

এই মাটাতে, এই জলে, এই বাতাসে, এই আকাশে এই ভাবের 
প্রেরণা, এই ত্যাগ, এই মন্গ্যাস, এই আপনা ভূলিয়! পরসেব! সম্ভব 

তাই আজ দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের উদ্ভব । গোড়ার কথাটা না 
বুঝিলে শেষটা বুঝ] ধাইবে না, তাই এত কথা! বলিতে হুইল। 

বলদপিত অথব! সাআ্াজ্যমদ-গর্কিত প্রতীচ্য যে 55৮5:2055 বা অতি- 

মাচষের কল্পনা করে, তাহার সহিত এ মাছুষের কোনও সম্পর্ক নাই । 

কাঁনণইল যে 19:০র কথ! বলিয়াছেন, এমাসন যে [86155959068076 10012 

এর কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত এ মানুষের সৌসাদৃশ্ত নাই; এ 
মাহুষ সম্পূর্ণ শবতন্ত্র মানুষ, এ মানুষের বৈশিষ্ট্য তাহার ভারতীয়ত্ব, 
এ মানুষের জীবনের-ধারা ঘে খাতে প্রবাহিত হয়, সে খাতের €বশিষ্ট্ 
ভারতীয় । ভারতীয়ের অস্থিমজ্জায় এ মানুষের ভাব ও চিস্তার ধারা 
ওতু্পোতভাবে বিজড়িত। ঘে বৈরাগা, ত্যাগ বা সন্্যাসের মধ্য দিয়! 
এই বৈশিষ্ট্য ফুটিকা উঠে, তাহা হইতে প্রতীচ্যের 185952015005 অনেক 

পৃথকৃ। 
চারিশতাধিক বর্ষ পুর্বে শ্রীচৈতন্ত এক ভাবের বস্তার বাঙ্গাদা ও 

বাঙ্গালীকে ভুবাইয়! দিয়াছিলেন। সে দিন বাঙ্গালার এক নিভৃত পল্লীতে 
স্বদ্শ-করতাল-ধ্বনির সহিত.যে হরি-নাম উঠিয়াছিল, তাহা! 'অজয়ের তট 
হইতে মণিপুরের বনাস্তরাঁল পধ্যস্ত ভাসাইয়! দিয়াছিল। আর আজ 
আর এক ভাবের বন্তায়-দেশরঞ্রন চিত্তরঞ্জন সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে 
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ডাসাইয়াছেন-_বাঙ্গালী আজ চিত্তরঞ্রনের বিরাট ত্যাগের তি দেখিয়! 
ভক্তি-শ্রদ্ধাগ্রীতিসন্রমের ভারে নতমস্তকে অঞ্জলি ভরিয়া! অর্থ্য দিতেছে, 

বলিতেছে+-- 

“এস বাঙ্গালীর হদয়রঞ্জন চিত্তরঞ্জন ! এস দেশবন্ধু! দেশের এই ঘোর 
অমানিশার অন্ধকারে তোমার বিরাট ত্যাগের জলস্ত বর্তিকালোক লইয়া 
বাঙ্গালীকে পথ দেখাইয়া চল। হে বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর. ভরসা, 
বাঙ্গালীর বিরাট পুরুষ! তোষাঁর ভাব-প্রবাহের পুণ্য-ধারায় াভ-প্লাবিত 

হইয়া বাঙ্গালী ত্যাগের পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হউক। বাঙ্গালী দেশ 
ভূলিয়াছে, ধর ছাড়িয়াছে, পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরিতে অভ্যত্ত 
হইয়াছে, পরকে আশ্রয় বলিয়্ী মানিতে শিখিয়াছে। এস দেশবন্ধু ! 
বাঙ্গালীর এ মোভ্ ঘুচাঁও, তোমার ত্যাগের পুণ্যম্পর্শে বাঙ্গালীর পর" 
নির্ভরতা দূর কর, বাঙ্গালীকে মাধ হইতে শিখাও। তুমিই বলিয়াছ £-- 
“আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মন বজায় রাখিয়া! চলিতে না পারি, 
নিজের দেশেই যদি পশুর মৃত হইয়া থাকিতে হয়, তবে আমার মান, 

আমার ধশ্ম থাকিল কই ?* তবে শিখাও বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে, 
তাহারা ত মেষ নহে। 

জাতির বড় ভাগ্যে এমন জন-নারক মিলিয়! থাকে । কোন্ পুণ্য- 
ক্ষণে চিত্তরঞ্জন জাতির চিত্তরপ্রন করিবার জন্ত প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা 
সেই সকল পুণোর আকর ভিন্ন কে বলিতে পারে ? কত কত যুগ ধরিয়া 
দেশ ও জাঁতি এমন পুণ্যক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে সুযোগ আজ 
সমুপন্থি্ক। এ স্মষোগ একদিন আসিবে, সে নাশা ছুরাঁশা ছিল না। এ 

যে লেই দেশ--যেংদেশে 

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, 

প্রথম সামরব তব তপোবনে, 
| প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে 

জান, ধর্্দ কত পুপ্য কাহিনী! 
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এ যে আমার বহুবলধারিণী রিপুদলবারিণী দেশমাত কা--বাহুতে শক্তি, 
হৃদয়ে ভক্তি, তুমি মা! ্ 

তৃমি ত মা সেই, তৃষি তমা সেই 

চিরগরীয়সী ধন্তা অয়ি মা! 
আমর] শুধুই হয়েছি মা হীন, 

হারায়েছি সব বিভব-গরিমা 1 

চিরস্ূর্যযকরোজ্জল! ভূবন-মনোমোহিনী মা আমার ! সে মায়ের যোগ্য 
সন্তান ভইবার ম্পর্দ। হারাইয়াছি -বলিয়াই কি এক শুভ পুণ্যক্ষণে সে 

স্পর্ধী জাগাইবাঁর জন্য চিত্তরপ্রনের আবির্ভাব? চিত্তরগ্রন যে বাণী লইয়া 
বাঙ্গালীর রুদ্ধ হৃদয়কপাটেনু বক্ষপঞ্জরে আঘাত করিতেছেন, সে বাণী 

বাঙ্গালী শুনবে-আঁজ না হয় তুই দিন পরে শুনিবে । সে বাণী কি? এস 

ঘরে ফিরে এস-মাহ্বস্থ হও, "আপনাকে আপনি চিন-পহাদয়ে তোমার 

ছুর্জয় শক্কি নু রহিয়াছে-_ন্জাগাও তাহাকে--আপনা হইতেই আপনার 
শক্তির উৎস উৎসারিত কর--এই চিত্তরঞ্জনের মুক্তি-মন্ত্র । 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাস্রীয় সম্মেলনের সভাপতিব্ূপে চিত্তরগ্রন বলিয়'- 

ছিলেন £_ | 
“আমরা আহারে, ব্যবহারে, আঁচারে, বিচাঁরে, ভাষায়, ভাবে, ধর্মে, 

কশ্বে,সমন্ত জীবনক্ষেত্রে,প্রতি পাদবিক্ষেপে বিলাঁতের অনুকরণ করিয়াছি । 

মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল করিয়াছি, 
থিয়েটার করিয়া আনন্দের মূল্যে ছুঙিক্ষে দান করি, লটারী করিয়া 

অনাথ-আশ্রমের চাদ! তুলি, দেশে যত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা! করিবার সহজ 

উপায় ছিল, তাঁহার বদলে বিলাঁতী খেলা আমদানী করিয়াছি । আর্থো- 

পার্জন যে আমাদের প্রকত জীবন-যাঁপনের উপায় মাত্রঃ "তাহ! ভুলিয়া 
গিয়া বিলাতী 17বএ৯715এর নকল করিয়া অর্থ উপার্জনের জন্যই 
ভবন ষাঁপন করিবাঁব চেষ্টা করিতেছি।” 

এই ষে “বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়৷ ব্বদেশের কুকুর-পৃজা করিবার 



দেশবন্ধু চিত্ররঞজন। ৫ 

প্রবৃতি_-এই যে "আমার দেশ' বলিক্া গর্বাহ্ছতবের আকুল আকাঁজ্ষা, 

ইহাই ধনী বিলাসী চিত্তরঞ্জনকে সর্ববত্যাগী সঙ্গ্যাসার সাজে সাজা ইয়াছে 

_ ত্যাগ-মস্ত্রের দীক্ষাপ্তরু যুগাবতার সত্যসন্ধ মহাত্মা গন্ধীর উক্ত অর 
শিষ্ে পরিণত করিয়াছে । তে।মার দেশ ও আমার দেশ বাঁলতে যাহার! 

বুধায়, তাঁহারা আমার আপনার হইতেও আপনার, “বাঙ্গালার মাটা, 

বাঙ্গালার জল ধন্ত হউক, পুণা হুউক, হে ভগবান্”--এই যে আকুল 

প্রার্থনা, ইহাই চিত্তরপ্রনের মহাত্যাগের মেরুদণ্ড । তাই চিত্তরঞ্জন 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাদ্ীয় সক্ষেগনের সভাপতির অভিভাষণে বলিয়া 

ছিলেন ১-- 

৮ “যাহারা বর্তমান বাঙ্গালার চাঁ্িকোটি ষাট লক্ষের চারি কোটি, 

ফাহার। দেশের সর বন্, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিক্স] মাটী] কর্ষণ 

করিয়া মামাদের জন্ত শশ্ত উৎপাদন করে, মাহরা ঘোর দারিদ্রের 

যধোও মরিতে অরিতে বাঙ্গাপার নিজের সভ্যতা ও সাঁধনাকে জাগাইয়া 

রাখিয়াছে, যাহারা আজিও শুন্ধচিত্তে সরল প্র!ণে মর্মে যে বাঙ্গালার 

মন্দিরে মন্দিরে পৃজ| দেয়, মসজীদে মসজীদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্য 

বাঙ্গালী আজিও বাঙগালী,যাহাঁর। বাঙ্গাণার মাটা ও বাঙ্গালার জলের সঙ্গে 

ক হইয়া বাঙ্গালী জাতির জ।তিত্বকে,জ্জানে কি অজ্ঞানে সাগ্রিকের অগ্রির 

মত জালাইয়া রাখিয়াছে,যাহাদের আমরা বিলাঁতি শিক্ষার মোহে আইন- 

আঁবালতের প্রভাবে, জমীদাঁরের খাঁজানা স্তাযাভাঁবে কি অন্তায় করিয়া 

বাড়াইবাব জন্ত শত প্রলোভন 'দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একে- 
বারে নঈ .করিতে পারি নাই, বাহারা বান্তবিকই বাঙ্গালা দেশের 

একাধারে রক্ত মাংস প্রাণ, তাহারা বড়কৈি আমরা বড় ? 
কোন্ সাহসে কিসের অহস্কারে তাহার্দের জনম্পর্শ করি না, কাঁছে 

আপিলে ঘ্বসিত কুকুরের "মত)তাড়াইয়া দিই? এত অহস্ক।র কিসের ? 

সাবধান! ওঠ! জাগ! এ যে বাঙ্গালার কৃষক সমন্ত দিন বাঙ্গালার মাঠে 

মাঠে আপনার কাজ ও*আমাদের কাজ শেষ করিয়া--দিবাবসানে ঘর্াক্ত ] 



চা দেশবস্ চিততন । 

'কলেবরে বাঙ্গালার কুটারে কুটীয়ে বাঙ্গালা গান গাহিতে গাহিতে ফিরি- 

তেছে, উহ্থারা মুসলমান হউক, শৃদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহার! প্রত্যে- 
কেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ ! অহঙ্কারী, মাথা নত কর, ডাঁক, ডাক, সবাইকে 
ভাক--প্রাণের ভাক শুনিলে কেহ কি না আপিয়া থাকিতে পারে ?” 

এই ত চিত্তরঞ্জনের চিত্তের বাণী £-- 

আপনার মানে মা বলে ডাকিলে, 

আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে, 

সব পাপ-তাপ দুরে যায় গলে, 

পুণ্য প্রেমের বাতাসে । 

' এ ভাবের ভাবুক না হইলে চিত্তরঞ্রনকে বুঝা যায় না। এ রসে যগ্র 
না হইলে চিতবপ্রনের ভাবুকতার রসান্বাদ করা ঘাঁয় না । ধাহারা মহ 
বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলেন, “আন্ত পাগল! পাগল ন! হইলে এ 
খেয়াল হয়-- সব ছাঁড়িয়৷ ছুজুগে মাতে?” তাহাদের বলি, জগতে যত 
কিছু “কাজ” হইয়াছে, সব এই "ভাবের প্রাগলের দ্বারা । চৈহন্ত পাগল, 
বুদ্ধ পাগল, নানক পাগল, মহম্মদ পাগল" খু পাগল, রাঁমরুষ্জ পাঁগল-- 
পব পাগলের দল। কিস্ক জগতের দুর্ভাগা, এমন পাঁগল ক্কচৎ কখন 

দেখা দের, ধরা দেয়। ধর্ধের দিক হইতে যেমন এই সব পাগলের মেলা, 
তেমনই এঁহিক সাধনার দিক্ হইতেও এমনই রাঁণা প্রতাপ পাগল, চাদ- 

বিবি পাগল, সীতারাম পাগল, প্রতাপাদিতা পাগল, পিম স্যাঁমডেন 
পখগল, গারিবজ্ডি পাগল, ওয়ামিংউন পাঁগল»-কত পাগলের নাষ 

রুরিব? এ দেশেও এ যুগে তেমনই কয়টা পাগল জুটিয়াছে, ধেমন- গন্ধী, 

চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, শরৎ ঘোষ, সব়েশ ডাক্তার, নৃপেন্দ্রচন্দ্র, বাদশ। 
িঞা,লজপত মতিলাঁল, মহম্মদ আলি, কিচলু। ছুঃখ এই, এ সব ভাবের 
পাঁগল নাচিয়া নাচিয়া আগে ছুটিয়াছে, আমরা মহা! জ্ঞানীর! পিছে পড়িয়া 
'আছি। তাই কেবল রলি £-.. 



€দশবন্ধু চিতরঞ্জন । 

“শিছাকে যে আছে-তাঁরে ডেকে নাও 
নিষে যাও সাথে কনে, 

কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও 

মহতের পথ ধরে । 
পিছু হতে ডাকে মায়ের কাদন 
ছি'ড়ে চলে যাও মোহের বাধন 
স+ধিতে হইবে প্রাণের সাঁধন--- 

মিছে নয়নের জল ভাই! 



প্রথষ পরিচ্ছেদ 
যাছষের জীবন-নাটকের প্রথমাস্ক হইতেই তাহার চবিপ্র-বৈশিষ্টোক, 

ধারা পারিপার্বিক প্রভাবের বার! প্রভাবিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে 
মাঁচষ তাহার চরিব্র-বশিষ্ট্যের নিকষ-রেখা জাঁতির জীবনে ইতিহাসের 
ছত্রে ছত্রে রাখিয়! যায়, তাহার চরিব্রগঠনের মূল অনুসন্ধান করিলেই এ 
কথার যথার্থতা! সপ্রমাণ হয়। মাছষের চরিত্র-বিকাশের মূলে এই 
তিনটি প্রধান লক্ষ্যের বিষয় £--- 

(১) ক্ষেত্র, 

(২) বীজ, 
(৩) পারিপার্থিক অবস্থা | 

উদ্ভিদ্-জগতে ফেমন দেখিতে পাই, ক্ষেত্র, বীজ ও পারিপার্থিক অবস্থা 
অন্থকৃল হইলে সুফল উৎপন্ন হয়, মানব-জগতেও তেমনই | আজ চিত্ত" 
রঞ্জন কেন এত বড় হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে চিত্ত- 
রণ্তনের উদ্ভবের ক্ষেব্র,বীজ ও পারিপার্থিক অবস্থার কথা বুঝিতে হইবে & 

ক্ষেত্র 
প্রথচেই ক্ষেত্রের কথা বলি। চিত্বরপ্রন কলিকাতায় জন্ম- 

গ্রহণ করেন, এ কথা সত্য! ১২৭৭ সালের ২০শে কাত্তিক কলিকাতার 
পটলডাঙগ। বাটে এক বাসাবাটীতে চিত্তরপ্রনের জন্ম হয়। কিন্তু কলিকাতা 

প্রত্যক্ষে তাহার অন্ুস্থান হইলেও পদ্মার পারে বিক্রমপুরই পরোক্ষে 
তীহার জন্বভূমি। কেন না; সেই প্রাচীন গড়ের নদীমেখলা শশ্তশ্তামলা- 
এই সুন্দরী পুরী তাঁহার পিতৃপিতামহের জন্ুস্থান--জীবনের লীলাভূমি ॥ 
সেই মাটীতে, সেই বাতাসে যে দাশ-পরিবাঁরের অস্থিমজ্জা গড়িয়া উঠিয়!- 
ছিল,সেই দাশ-পরিবাল্পর আশা,আকাক্ষা,ভাব-ধারা,ভারনা-চিস্তা, গতি, 



দেশবন্ধু রঞ্জন । নল 

প্রকৃতি--সকলই চিত্তরঞ্জনে শ্বপ্রকাশ করিফ্কাছিল। গৌড়-বঙ্জের শ্বাধীনতা- .. 
নুর্ধা অন্তমিত হইবার পরেও যে জলে, ধে মাটীতে, যে বাতাসে বাঙ্গালীর . 
স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন বৃত্তির ধারা শতসৌরকরোজ্জলরেথায় অস্থিতি :. 
ছিল, ধনধান্তে ভর! জ্ঞানগরিযোজ্জল] বাণিজ্যসম্পদশোভাক় হাস্যাননা ষে : 
ভূমির মাটাতে ও জলবাতালে যে স্বাধীন চিন্তার ব| স্বাধীন বুত্ত বিকাশ - 
সম্ভবপর,দাশপরিবারে বা চিত্তরঞ্জনে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। 

বিক্রমপুর পূর্ববঙ্গে সন্ত্রস্ত বপ্ধিষ্ঠ পরগণা-_-তাহাঁর কেন্দ্র ভীষণা অথচ 
মনোহারিণী পল্মাতটস্থ বিক্রমপুর গ্রাম । বিস্তাবুর্ধি-পাপ্ডিত্যে অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই বিক্রমপুরের খ্যাতি। বৌদ্ধযুগে বিক্রমপুর অগাধ পাণ্ডিত্যের 
লীলাভূমি ছিল। সেই জ্ঞানগরিমায় উজ্জ্বল দৃপ্ত ছুতাঁশন সম শ্লভদ্র'দীপ- 
স্কর ও বীরদেব আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণাক্ষরে নামাঙ্ষিত কত্রিয়া গিস্বা- 
ছেন। সেই অগধি জ্ঞনের অভিবাক্তি হইয়াছিল স্বাধীন চিন্তার অব্যা- 
হত গতিত্রবাহে । জীর্ণ শ্রাস্ত সংস্কার--যাঁহা শ্তায়ের ও সতোর স্বপ্রকাশে 

অস্তরায়ন্ব্ূপ--দূুরে যাঁউক সে সংস্কার” সত্যের আলোকে, ভ্যানের 

আলোকে জগৎ আলোকিত হউক--ইহাই ছিল ষেই জ্ঞান-পিপাপার 
আকুল আকাক্ষা। ব্যক্তির ধৈশিষ্ট্-ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা খ্যাহত 

করিয়া ত্রান্তিমন্র সংস্কার প্রসারিত হয়, ইহা কাম্য হইন্তে পারে ন!। এই 
স্বাধীন চিন্তা, এই স্বাদীন আকাজক্ষা, এই স্বাধীন আকুলি-বিকুলি-- 

ইহাই বিক্রমপুরের বৈশিষ্ট্য | পরের দেওয়া অস্ভা্স, পরের দেওয়া 

অসত্য বোঝার মত যুগযুণা ভর ঘাড়ের উপর সিন্ধবাষ্ষের ঘীপব।সী বৃদ্ধের 
যত স্কন্ধে চাপিয়া থাকিবে আমি আমার বিবেক ও জ্ঞান বিসঙ্জন দিয় 

কাপুরুষের মত নীরব থাকিব ইহা বিক্রমপুরের অভিধানে অসম্ভব । 
ইহ! হইতেই বিক্রমপুরে বৌদ্ধবুগে বৌদ্ধন্দবের প্রবল বিকাশ, ত্রান্ম সংস্কা- 
রের যুগে ত্রাহ্মত্বের বন্তাপ্রবাহ, স্বদেশী ও বরকটের যুগে শাসন-বাধনের 

বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন, আর আঁজ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের 
দিনে চিত্তরগ্রনের উত্তব। 
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বলিতেছি না, এই ব্যক্ষিত্তের বিকাশ--এই লকল রকম বাধন-কস- 
সনের বিপক্ষে বিভ্রোহবৃত্তি সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই সমাজের পক্ষে 
মঙ্গলকর । সে কথা বিচার করিবার স্থল ইহা নহে । আমার বক্তব্য, 
বিক্রমপুরের জলবায়ু বা মাটীর গ্রণ এমনই যে, সেখানে কোনও ধাধন- 

ফসনই মুক্তিকামী যনকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। সে মাটীর, সে 
বাভালের, সে আকাঁশের,--এক কথায় সে আবহাওয়ার আবছায়ায় যে 

"পরিবারের জন্ম ও প্রবৃদ্ধি, চিত্তরঞ্জন সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিদা 

চিদ্তরঞ্জন ব্যতীত আর কিছু হইতে পারেন না। 

বাজ 

তাহার পর বীজ। এই বিক্রমপুরের উর্ধধর ক্ষেত্রের দে বীজ হই 
চিত্তরঞ্জনের উদ্ভব, এইবার তাহাই বলিব । বিক্রমপুর পরগণায় তেলির- 
বাগ গ্রাম। ইহাই চিত্তরঞ্রনের পিভৃপিতামহের আবাসভৃমি-পরম 

'পুখ্যময়ী' জন্মভূমি | ইহারই পীযুষস্তন্তধারায় চিত্বরঞ্রনের পুর্বপুরুষগণ 
পালিত ও পুষ্ট। গ্রসিদ্ধ যছুনন্দন বৈদ্যবংশে চিত্তরঞ্জনের জন্ম । পুরাঁকাঁলে 
বিক্রমপুরের লুখসমদ্ধির সময় বিক্রমপুরে এই টৈগ্যবংশের রতনকৃষ্ণ দাশ 

শ্বনামখ্যাত ছিলেন । তাহার দানশোৌওতা ও: অতিথিপরায়ণতা লোকের 
মৃত্থে মুখে রটিত হইত । তাহার জোষ্টপুত্র জগছ্স্ধু দাশ চিত্তরঞ্জনের 
পিতাঁমহ। তিনি মোক্তীরী করিয়া যথেষ্ট? অর্থোপার্জন করিতেন । 

দীনশেধগুতা 

দাশ-পরিবার চিরদিন দানশৌগুতার জন্ত প্রসিদ্ধ | দাঁশ-পরিবাঁরের 
ক্ন্তম ভ্রীযুত নুকুম!ররঞ্জন দাশগুধ জগঘন্ধুর দানশৌগুতার এইবূপ ॥ 

পরিচয় দিয়াছেন £--এই বংশের দোধ কি গুণ বলিতে পারি না, সঞ্চয়ের 

দিকে কাহারও বড় দৃষ্টি দেখা যাঁর না । জগবস্ধুর ক্ষেত্রেও এ নিয়মের 
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ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহার উপার্জনের অধিকাংশই ছুংস্থ আত্মীয়-্বজ- 
খনের ভরণপোঁষণে এবং স্বগ্রামের অতিথিশালায় ব্যয়িত হইত । তাহাদের 

প্রদদত অর্থে যাযথ অতিথিসেবা হয় কি না, ইহা পরীক্ষাণকরাও তাহার 
এক কাজ ছিল। কথিত আছে, একদিন মধ্যরাত্রে তিনি নৌকা করিয়া 
ছল্পবেশে গ্রামের এ্াটে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন এবং লোক, দিয় 
'অভতিথিশাঁলাঁয় সংবাদ পাঠাইলেন যে, একজন ক্ষুধার্ত অতিথি উপস্থিত 1 

অত রাত্রে অতিথিশালাঁর কর্মচারীরা কেছই উঠিয়া অতিথির অভ্যর্থনা! 
করিতে চাহিল না, বিরক্ত হইয়া লোকটিকে ফিরাইয়া দিল। তখন 

জগঘন্ু অতিমাত্র ক্রুদ্দ হইয়া নিজবেশে গৃহে আসিয়া কথ্মচারিগণকে 
অতিশয় তিরস্কার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন। 

অতিথিসেবাঁর তাহার এইরূপ যত্ব ও উত্পাহ ছিল ।”* 

চিত্তরঞ্জনের মুক্তহত্তে দানের কথা ধাহার] জানেন, ভাভীরা ইহাতে 
বিস্রিভ হইবেন না। বে বংশের বীজ হইতে চিত্তরঞ্জনের উত্তব, তাহার 
এই দান-প্রবৃত্তি অস্থিমজ্জাগত। যে নিজের কথা নিজের আপনার 
জন্রে ভবিষাতের কথা ন1 ভাবিয়া পরের ছুঃখ-মোচনে অকাতরে দান 
করিতে পারে, তাহার পক্ষে ত্যাগ ও বৈরাগ্য বড় কথা নহে। মনই সব। 

অন যে উপাদানে গঠিত হয়, সেই উপাদানের আুসঙিক ফলও প্রদান 

করে। তাঁই চিত্তরগ্রনের মন পরে এক ভাবের প্রেরণায় একদিনে মাসিক 
৫* হাজার টাকাঁর আঁক হেলায় বিসগ্ন দিয়াছিল । 

কারুণ্য 

জগদ্বন্ধু বড় করুণপ্ররুতির লোক ছিলেন । এ সন্বন্ধেও সুকুমার বাধু 
একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন বুদ্ধবয়সে এক দিন জগছন্ধু পাঁকী চড়িয়! 
একগ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে যাইতেছিলেন, পথে দেখিলেন, একজন ব্রাঙ্মণ 
অতিশয় ক্লাম্তভাবে পথ হাটিয়া যাইতেছেন । তিনি তখনই ক্রাহ্ষণকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “ঠাকুর, আপনি এই পান্ধীতে চড়িয়া আপনার গন্তব্য 
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স্থানে ধান।” এই বলিয়া তিনি স্্াহ্মণকে পান্কীতে চড়াইযা নিছে 
অনেকটা দূর-পথ পায়ে হটিয়া চলিয়া আদিলেন। 

রঞ্জনের জীবনে পিতামহের এ কাক্িণোর উৎস শতধাবরে উৎ- 

সাপ্ষিত হইয়াছিল। লোঁকের ছুঃখ-কষ্ট শুনিলে অনেক সময়ে তীহার চক্ষু 
জলে ভরিয়া! উঠে। কত কন্ঠাদাঁয়গ্রন্ত ব্যক্তি, কক্ত মামলায় বিজড়িত 
ব্যক্তি, কত উৎপীড়িত অত্যাচারিত ব্যক্তি তাহার করুণার অমিষ্নধারায় 

সিক্ত হইয়া! শাস্তি ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা 
শুনিয়াছি,কোঁনও ক্ন্সাদাক়গ্রন্ত পিতা তাহার নিকট হইতে একখানি খামে 
মোড়া চিঠি পাইয়াছিলেন। চিঠি খুলিয়া দেখেন, উহার মধ্যে ৫০০. 
টাকার এক চেক। দেখিয়াই তাহার চক্ষু স্থিপ্ । দাশ সাহেব এ কি ভূল 
করিলেন, কাহাকে চেক দিতে কাহাঁকে দিলেন ! দৌড়িয়া তিনি দাশ 
সাহেবকে ভুল রুঝাইতে গেলেন | চিত্তরগ্তন তাহার কথা শুনিয়া গম্ভীর- 

ভাবে বলিলেন, “ও চেক আপনার | শুনিয়াছি, আপনার একটি বয়স্থা 

অবিবাহিত! কল্সার জন্ক আপনি বড় দায়ে পড়িয়াছেন ; তাই চিঠির যধ্যে 
এ চেক দিয়াছি । হাতে দিতে- বড় লজ্জা করিতেছিল বলিয়া চেক 
দিয়াছি |” এমন কত গল্প “দাশ সাহেবের” নামে আছে । সে সব উল্লেখ 
কক্চিতে গেলে গ্রস্থকপেবর বদ্ধিত হইয়া যাঁয়। 

বিদ্যায় অনুরাগ ও ধন্মে ম্[তি 

দাঁশ-পরিবার বিছ্যান্রাগের ও ধর্মে মতির জন্যও চিরপ্রসিদ্ধ। জগছন্ধ 
বিষ্তাহুরাগী ও করব ছিলেন। এ সম্বন্ধে সুকুমার বাবু লিখিয়াছেন, 
প্যাঙ্গালা কবিতায় তাহার বেশ নৈপুণা ছিল। তদ্রচিত “নারার়ণসেবা 

,ও হন্সির লুঠের” পুথি এখনও বিক্রমপুরের সফল গৃহেই আদরের সহিত 

“পুজার সময় পঠিত হইরা থাকে । উহ! ঘেমন সরল ভাষায় লিখিত, 
তেমনই মুনা শ্রতিমধুর ছন্দোবদ্ধ। উহ্নার ভাব ও রচনা সতাই এমনই 
চমতকারপ্রদ যে, ইহার পঠনপময়ে বাড়ীর আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই 
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খুর আগ্রহের সহিত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত মনোযধোগ সহকারে শ্রাবণ " 
করিয়া! থাকে | উহার আধ্যারিকাগুলিও বেশ মর্স্পর্শা ও হদ- ' 

গ্রাহী |” 
এ সকল গুণও চিত্তরগ্রনে অতিমাত্রায় ছুটিয়া উঠিয়াছে। রন | 

কবিত্বশরক্তি তাহার “সাঁগর-সঙ্গীত”, “যালঞ্চ”, “মালা, শঅন্তর্্যামী” 

প্রভৃতির প্রাণস্পর্শী ভাব ও ভাষায় বিকমিত হইয়াছে । আব সকলের 
চেয়ে যেটা বড়, তাহার ভ্দিতস্ত্রী যে স্থুরে বাঁজিয়াছে, তাহা বাজালাত 

নুর, খঁটী বাঙ্গালী কবির সুর । সেম্ুর কোটাবালাখানায় বাজে না, 
বাঙ্গালীর চণ্তীমগ্ডুপের আটচালায়, গোছা গোছা সবুজ ধানের মাঠে, 
গোচারণের ধুলিমাথা গ্রাম্যপথে, কুলে কুলে ভরা রাঙ্গা! উবার বাঙ্গ! 
আভায় রক্ত-রাঁঙা বাঙ্গালার নদীর চিকণ জলে সেই সুর বাঁজে। তাহাঁতেই 
বাঙলার প্রাণের কথা ফুটিক্লা উঠে--যে “মন একদিন ফুটিয়াছিল, চঙিদাঁস 
গোবিন্দদাসের প্রাণময় গীতিকাব্যে । 

এখাঁনে আমরা চিত্তরগ্রনের কাব্যরচনার সমালোচন। চি বসি 
নাই, কেবল পরিচয় দিবার প্রয়াস পার্থতেছি মানুষটার । সে মান্ষটা 
কেমন? বিলাত যায়, ব্যারিষ্টার হয়, সাতেবী সাজে থাঁকে, সাহ্কেবী ঢজে, 
থাকে, সাহছেবী চালে বক্তৃতা দেয়, পয়সা উপার্জন করে। এ সাহেবশ 

এ প্দাশ সাহেব” আজ্গ বাঙ্গালার ও বাঙাঁলীর-_মোটক্-চডা র/ব-সক্জলিসে 
যাওয়া-বাঁঙ্গালীর নহে-দরী্র মুদী মোদক শ্রমিক বাঙ্গালীর, চাষের 
ক্ষেতের ও খামার-মরাইয়ের বাঙ্গালীর হৃদয়ের রাজা হন কি গুণে? বাঙ্গা- 
লাঁর সবুজ মাঠের বাঙ্গালীর প্রাণের সাড়া ব্যারিষ্টার দাশ সাহেবের প্রাণে 

গিয়। পৌছাক্ব কেন ? আমাদের মনে হয়, এই দাশ সাহেবের অন্তুপ্পিক্কিত 

এমন একটা ছুক্জয় শক্তি ছিল, যাভাঁকে আমাদেরই রক্ত-মাংসে গড়। 
খ'ণটি বাঙ্গালীর ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে, উহাতেই অন্তপ্রাণিত করি- 
ম্লাছে । সে ভাব তীহার কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার জীবনে প্রভাব, 
বিষ্তার করিয়াছে। তাই চিত্ররঞ্জনের কবিতায় আমরা আমাদের বড় 



১৪ :.. দেশবছধু চিতল । 

আপনা বৈষ্ণবু কবিগণের মধুর প্রভাব দেখিতে পাই তাই চিত্তরঞ্জন 
বাক্ষ-সংসারের একজন হইলেও ব্রাহ্গ-প্রভাবে প্রভাবিত হন নাই--ইৈষ- 
বের ভাবের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত । উহ! হইতেই চিত্তরঞ্জনে 
ধবফব্যের বৈরাগ্য ও ঠবফণবে প্রীতি মৃত্ত্য হইয়। উঠিয়াছে। সে কথা পরে 
আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি ষে, পিতামহের কবিত্ব- 
শক্তি ও ধর্টে অনুরক্তিও বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বীজের 
প্রভাব ইহাতে প্রমাণিত । 

পিতার প্রভাব 

জগঘস্ধুর একমাত্র পুক্র ভৃবনমোহন কলিকাতা হাইরোটে'র বিখ্যাত 
এটদি ছিলেন । সেই সময়ে বাঙ্গালার ব্রাঙ্মদমাজের প্রভাব জাগিযা! 
উ্রঠিতেছিল। বহু বাঙ্গালীর ছেলে কলেজে পড়িতে পড়িতে বিজাতীয় 
শিক্ষার ফলে ম্ববশ্ম ভয়াবহ মনে করিতে শিখিতেছিলেন । তাঁহাদের মনে 

পৌত্রলিকতার প্রতি স্বণার ভাব বদ্ধমূল হওয়া! বিস্ময়ের বিষয় নহে। 
ভুবনমোহন ও তাহ'র জোষ্ঠতাত পুত্র ছুর্গীমোহন এই নৃতরন ভাবে অন্থ- 
প্রাপিত হইয়! ত্রাক্ষধন্ম গ্রহণ করেন। উপনিষদ্ুতক্ত “একমেবাছিতীয়ম্” 

অক্ষোপাসনাই প্রকুণ্ত হিঙ্গুধন্ম--পৌত্লিকতা হিন্দুধশ্ম নহে,-এই ধারণার 
বশবভী হইয়া তাহারা ত্রাহ্মর্ূপে নাম লিখান। তীহাদের এই ধর্ধ-পরি- 
বর্নের জার একটা কারণ ছিল। হিন্দুরর্খের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকশ্মের 
'্মানুসঙ্গিক এমন কতকগুলি অঙ্গ ছিল, যাহা তাহারা কুসংস্কারমূলক ও 
অত্যাচারপ্রবর্ধক বলিয়া মনে করিতেন । যাহ! অন্তায়, যাহা অসত্য, 
বাঁহ! ক্অত্যাচারের বন্ধন,-তাঁহ এই দাঁশ-বংশ কখনও মাথা পাতিক়া 
গ্রহণ করেন নাই। ভূবনমোহন ও ছুর্গীমোহনও যে করিবেন, এমন 
হইতে পারে । হইতে পারে, তাহার! ত্রাস্ত--অস্ততঃ হিন্দুর মাপকাঠিতে 
ভ্রান্ত, কিন্তু যাহ! তাহার! অন্তায় বলিক্া। ধারণা করিয়াছিলেন, তাহার 
বিপক্ষে বিদ্রোহী হওয়াই তাহাদের পক্ষে শ্বাভাবিক। 



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । ১৬ 

চিত্তরঞ্জন প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম থাকিলেও পরে হিন্ছু হইয়াছিলেন। . 
কেন? এ কথার সহজ ও সরল উত্তর এই বে, যে ধাঁতুতে চিত্তরঞ্জনের, 
নটি গঠিত, সেই ধাতৃতে ইহাই সম্ভব৷ চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবধর্মৈর মধুর রস. 
যেদিন আম্বাদ করিয়াছিলেন, সেই দিনই উহাতে মজগ্জল হইয়াছিলেন, . 

বুঝিয়াছিলেন, এই ধর্মে যে মধু-_ষে স্সমৃত আছে, উহার সহিত অন্তায় ও 
অসত্যের কোনও সংশ্রব থাকিতে পারে না। তবে কুসংস্কার, কুপ্রথা"” 
উচ্া স্বতন্ত্র কথা। চিত্তরঞ্জনের স্বাধীন মুক্তিকামী যন সে অন্যায় বন্ধনের 

মধো যাইতে চাহে নাই ॥ তিনি হিন্দুসমাজের আচার-ব্াযবহারের মধ্যে সে 
সব কুসংস্কার বলিয়া মনে করিয়াছেন,হইতে পারে,হিন্দুর দৃইিতে সে সকল 
কুসংস্কার নহে, কিন্ত তাহার বিবেক ত্তাহাকে বলিয়া দিয়াছে উহা! অন্যায় 
ও অগ্রাহ,-্পতাই তিনি উহ্বাকে বিষবৎ বর্জন করিয়াছেন,লোকের স্তুতি- 

নিন্দা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই । কিন্ত তিনি হিন্দু বৈষ্াবধর্থে' 

যেটুকু সত্য ও ন্তায়ের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিস্াছেন, তাহা 
পুনগ্রাহণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। 

পিতার উদারতা ও স্বদেশপ্রেষ 

চিত্তরঞ্জন পিতা ভূবনমোহন হইতে আরও কন্েকটি সদৃগুণ সংগ্রহ 

করিয়্াছিলেন। ভুবনমোহ্ন নির্ভক, তেক্রন্বী, দেশ ও ্বজনপ্রেমিক 
ছিলেন। ক্রাঙ্গ ভুবনমোহন প্রথমে 73250009 80170 ৫107০5 নামক এক 
সংবাদপত্রের লম্পাদকত1 করিতেন এবং পরে 73998] [00110 01910100. 

নামক সংবাদপত্রের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন । পত্রসম্পাদনকালে' 
ভুবনমোহনের নির্ভীকতা ও তেজন্িতা পদে পদে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
তাহারই দাশ-বংশের সুকুমার বাবু ইহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ১-- 

“একবার তিনি 85281 5৮110 ০2010195 পত্রে কলিকাতি1 হাইকোর্টের এক 
বিচারপতির বিচারের ক্রটি উল্লেখ করিয়! তীব্র সমালোচন! করেন ॥ 
ইহার কিছুকাল পরেই সেই বিচারপতির নিকট ভুবনমোহন এক প্রা” 



০ দেশবন্ধু চিন্তন । 

দণাঁঞা-প্রাথথ আসামীর পক্ষে আপীল করেন। বিচারক তখন তাহার 

আপিলে তেমগ্প মন না দিয়া উদাসীনতার ভাব প্রকাশ করেন। কর্তব্য 
পরায়ণ ভুবন্লোহন তখন বলিয়াছিলেন,--“মামার প্রতি ধর্মীধিকরপের 
বদি কোনও বির্বক্তিভাব থাকে, ..সেইজন্ত প্রাণদগ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত একজন 
আসামী শ্ায়বিচার হইতে বঞ্চিত না ভ্য়, ইহাই আমি আশা করি।” 
সাহার এই তেজোগর্ড স্পষ্ট কথায় বিচারক সন্তুষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
ভাবে বিচার করিয়া আসাষীকে অব্যাহতি দান করেন।» 

এ নির্ভীকতা--এ তেজন্িতা--এ ম্পষ্টবাঁদিতা তুবনমোহনের পুত 
চিত্তরঞ্জনও অতিমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহার দৃষ্টান্ত চিত্- 
বঞ্জনের জীবনে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক পাওয়া যাঁয়। 

_ ভূবনযোহনের বছু রচনার-স্বদেশ ও শ্বজাতি-গ্রীতির পরিচয় পাওয়া 
যাঁর়। দেশের প্রতি প্রগাঁচ অঙ্গরাগের ফল্তুপ্রবাহ অন্তঃসলিলার মত 

তীহার হদয়-খাতে অনুক্ষণ বহিয়া যাইত--লময় বা স্বযোগ উপস্থিত হই- 
লেই উহা ফুটিয়া কথার ও কাজে স্বপ্রকাশ করিত। পিতায় সে স্বচ্ছ সরল 
মন্দাকিনীধারা অস্তঃদলিলা ছিল, পুভ্রে তাহা সীতাকুণ্ডের উষ্ণপ্রশ্রবণের 
ক্টায় এটনা-বিস্ধিকলের জালাময় ঠগরিক নিঃসারের স্যায় ফুটিক়া বাতির 

হইয়াছে 
ভুবনমোহনের এই হ্বজাঁতিগ্রীতি যেমন শ্বদেশের বৃহৎ কেন্দ্রে আন্ৃত 

স্থিল, তেমনই নিঙ্গ আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসীরূপ ক্ষুদ্র "কেন্দ্রেও যে উহা 
, নিবদ্ধ ছিল নাঃ এমন নহে । কথায় আছে £-- 
| অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণন! লঘুচেতসাম । 

উদ্দারচরিতানাস্ত বস্ুধৈবকুটুন্বকম্। 
এ আপনার ও পর,--এমন ধারণা লঘূচেত1 সঙ্কীর্ণমনাদেরই হইয়া 

. খাঁকে ; কিন্ত যাহারা উদারচরিত,সমন্ত পৃথিবীর লোকই তাহাদের আতীয় 
ফুট! এটা যে খুব বড় কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত ছোটভাবে 
ইংরেজীতেও একটা কথ! আছে ১:--01১87৮5 095105 ৪6 1002৩, স্ইদক়্তা 



দেশবন্ধু চিদ্বরঞ্থন॥ ১%. 

স্বরেই আরম্ভ হুয় অর্থৎ আপনার লোকজনের চউপরেই প্রথমে মাকুষের 
দয়াদাক্ষিণা আরম্ভ হয়, তাহার পর অপর পাঁচ জনের উপর । ভুবন” 
মোহন বড় রকমে স্বদেশ ও স্বজাতির কথ! সংবাদপত্রে আলোচনা করি- 
তেন, ইহাতে কাহার উদ্দারচরিতের পরিচয় পাওয়া! যাইত। আবার 

ছোটরকমেও তিনি ঘরের পাঁচজনের, গ্রামের লোকের ও আত্ম।যশ্বজন- 
বন্ধুবান্ধবের কথাও ভাবিতেন, তাহাদের সুখ-ছুঃখে সমবেদনা বা সহাঙ্ছ" 

সৃতি প্রদর্শন করিতেন । কেবল কথায় নহে--বিধুভৃষণের ঠাকরুণদিদিক় 
সত কেবল আহা উহু করিতেন ন" কাজে-_যুক্তহন্ডে দানের থলি খুলিয়! 
বিপন্ন ছুংস্থ অভাবগ্রন্ত আপনার জনের অভাব-ছুঃখ-মোচনে সর্ববদ1 অগ্র- 

সর হইতেন। তাহার দাঁশ-বংশীক্স সুকুমার বাবু এতৎসম্পর্কে লিখিক়1- 

ছেন --"তিনি প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের মত সব বিষয়েই উদার ছিলেন । 
ত!হার সাংসারিক জীবনে দরিদ্র আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদিগের সভিত 
ব্যবহারে তাহার স্সেহপ্রবণ সরল অস্তুঃকরণের পরিচয় পাওয়া যাইত ॥ 
তাহাদিগের গৃহে প্রায়ই য।তায়াত ও মেলামিশিতে তাহার নিরহস্কারিত! 

প্রকাশ পাইত। এইরূপ সন্দয়তা 9৪ এতট! নিরহস্কারিতা, এমন কি, 

চিত্তবঞ্নের মধোও বিকাশ পায় "নাই ॥ কারণ, ভূবনমোঁহনের অমান্ি- 

কতা একটা দেবছুল্লণভ সামগ্রী ছিল। ধাহার! একবার তাহার নিদশন 

পাইয়্াছিল, তাহারা জীবনে উহ! ভুলিতে পারে নাই। হুংস্থ আত্মীয় 
স্বজন ব] বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যের জন্ত তিনি একবারে ম্ুক্তহন্ত ছিলেন! 
তুবনমোহনের এই সরলতা ও সহৃদয়তাই সর্ধনাশের শুল হইয়াছিল। 
এটি হুইয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপাঁজ্জন করিয়াছিলেন, বিদ্ধ সঞ্চয় ত দুরের 
কথা, শেষ জীবনে তাহাকে ইনসলভেন্সি গ্রহণ করিচ্তে হইয়াছিল।*** 
তাহার জ্যেষ্ঠ তাঁতপুক ছুর্গামোহন নিজের বথাসাধ্য দিয়া ভ্রাতাঁকে কযেক- 
বার খণমুক্ত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতেও ভূবনমোহনের সব খণ 
শোধ হইল না,তিনি বাধ্য হইয়া! ইনসলভেম্দি কোর্টের আশ্রক্প গ্রহণ করি- 

লেন। এই অসস্ভাবিত দশা বিপর্যযয্সেই বোধ হয় তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় (” 



১৮ ঈৈশবন্থু চিতরউল | 

*. এই বে শ্বগনপ্রতিপালন-স্পৃহা, এই যে দরিদ্র” বিপক্গ' ও. 
'ছুঃন্থের প্রীত করুণা, এই যে নঃম্বার্থ পরোপকারস্পৃহা, এই ফে। 

 জানশীলতা, সহদরত-_ইহা। চিত্তরঞ্জনে পূর্ণরপে ফুটিয় উঠিয়াছিল। 

৫ পরার্থে আত্মত্যাগ 

এই থে পরের জন্য ত্যাগের প্রবল আকাজ্ষ। এই আকুল আকাজ্াই 

চিতবরঞনকে তাগের পথে, মুক্তির পথে, ফব্যাসের পথে প্রক্মাণ কপিতে, 

অন্পগ্রাণিত করিয়াছিল | চিত্তরঞ্জন স্বেচ্ছায় পিতৃথ্ণণ স্বন্ধে লইয়াছিলেন, 
চিত্তরঞ্জন নিজের অভবগ্রস্ত অবস্থাতেও অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন, 
করির! কপদ্দিকশূন্ হইয়াছেন,আবার লক্ষপতি অবস্থায় প্বেচ্ছায় বাৎসরিক 

& লক্ষাধিক মুদ্রার আম্ম এক মুহূর্তে বিসজ্জন দিম্বাছেন। এ ত্যাগের মুল 

ফুকিতে হইলে কেবল চিত্তরঞ্জনকে বুঝলে হইবে না, বুঝিতে হইবে 

ব্জিমপুরকে, বুঝিতে হইবে দাশ-বংশকে, বুঝিতে হইবে জগদ্বন্ধু ভূঝন- 

শম্োহণকে। 

পারিপার্শিক অবস্থা 
চিন্তরঞ্জনের ক্ষেত্র ও বাজের কথার আলোচন1 করা হইল, এইবার 

হর পারিপাঁখ্বক অবস্থার কথা ধরা যাউক। দেখ] যায়, মুক্ত আকাশে, 
বুক্ত বাতাসে গাছপালা যত সতেজ, সবল ও সুস্থ হয়, এমন অন্ত কিছুতে 

হয় না। চারিদিকের হে অবস্থার মাঝখানে গাছপাল। গজাইয়। উঠে, 
শ1হারই প্রভাব তাহাতে ফুটিয়া উঠে। মাস্যের জীবনেও এমনই ছটিয় 
থাকে, ইহার ব্যতিক্রম কচিৎ কোথাও হুইয়! থাকে। 

বাসস্তী দেবী 
চিত্তরঞ্জন যে পারিপার্থিফ অবস্থার মধ্য হইতে আপনার ব্যক্চিত্বের 

বিকাশ কর্রিক্নাছিলেন, তাহার প্রভাব যে তীহার স্বভাবের অগ্চুকুল হইয়া- 
ছিল, তাঙ্াতে সন্দেহ নাই। পিতামাতা, আঁত্মীর-খজন, বন্ুখান্বব--- 



ম্বেশবন্ধু [চত্রগ্জন। ৯৯, 

খাহারা জীকনবাব্রার, প্রধান সঙ্গী, তাহাদের পৃষ্টাস্তে চিত্তরঞ্জন কিভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়্াছিলেন, তাহ, আমর! ভূবনমোহন ও জগগিভূর প্রন্ভাধের 
কথায় বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। চিত্বরঞজলের নিকট-আতীয় প্রায় 

সকলে ব্বাধীনচেতা, হৃদয়বান্, হ্বজনপ্রতিপালক ও দ্বদৈশপ্রেমিক 
ভিলেন। সে প্রভাব চিত্তরপ্রনে বালা হইতেই হ'প্রকাশ হইয়াছিল । 

সকলের অপেক্ষা যিনি জীবনের স্তথ্-ছুঃখে, সম্পদে-বিপদে অংশভাগিনী 

--চিত্তরঞ্ীনের সেই সহধর্টিণী মহীয়সী রমণী। বস্তুতঃ শ্রীযুক্তা বাসস্তী 
দেবী -যাহার নাম আজ ভারতের জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে স্যবর্ণাক্ষরে 
লিখিত হই রহিল- আমাদের বাঙ্গালীর ঘরেব আদর্শ-গৃক্কিমী। 

ভিনি বিশ্ববিচ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিতা উপাধিধারিণী মডিলা নহেন, 

তিনি হিন্দু গৃহস্থ্ের কুলবধূর মত স্ভাবতঃ স্রমার্তিতা, সুনআ্রা, তীক্ষুবুদ্ধি- 
শাঁলিনী, কর্তবাবুদ্ধিপরায়ণা, গভীর ধর্শজ্ঞানসম্পন্না, ধীর], স্থিত, শাস্তা, 

মুদুভাঁষিণী, দ্বজনপ্রতিপালিনী, অতিথি-সেবাপরায়ণা, দরিদ্র-আতুরে 
করুণ'-পরায়ণ। | তিনি উপাধিধারিণী না হইলেও শিক্ষিতা, বাঙ্গালা, 
সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিতো তাহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে । অম্বতলবরের 

১৯১৯ সালের নিখিল ভারতীয় মহিলা-সম্মেলনে বাসত্তী দেবী সভানেরী- 

ব্ূপে বক্ৃতাকালে বলিয়াছিলেন,- রী 

“মনে রাখিৰেন, আমাদের 'আদর্শ_-সতী, সাহিত্রী ও সীত]। 

যদি প্রয়োজন মনে হয়, তাহা হইলে বর্তমান কালের উপযোগী 

করিয়া লইন্ার জন্ত সেই ভারতীয় আদর্শকে সংস্কত সংশো- 

ব্বিত' করিয়! লউম, কিন্ত ভারতের সেই সনান্তন আদর্শকে 
নষ্ট বা ক্কুপ্র করিতে প্রয়াস পাইবেন ন11” 

এইখানেই আমরা বাসস্তী দেবীর ভিতরের মানুষটার খবর পাই। 
সীতা-সাবিত্রী যাহার আদর্শ, তিনি যে স্বামীর সুখে ছুঃখে অংশ ভাগিনী, 
জানাঞ্জনে ও সাহিত্যচচ্চ।য় উৎসাহদািনী সহযোগি, -ধর্শে কর্শে ও 

সংলার-প্রতিপালনে পদ্ধষ সহাক্িকাঁ সেবিকা, উচ্চ!কাজফায় জলস্ত 



১২৯ ছেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন । 

আগ্রহ্বর্তিকাহত্ডে অগ্রগামিনী এবং স্বজাতি ও স্থদেশসেবার মূর্ভিষতী শক্তি 

রূগে সঙ্গের সঙ্গিনী হইবেন, তাহাতে বিস্য়ের বিষয় কি থাকিতে পাবে? 
বড় সৌভাগো চিত্তরগ্রন এমন মহিমময়ী জীবনসঙ্জিনী পাইয়াছিলেন_-ষে 
শক্তিন্ূপিণী মহীয়সী নারীর স্বখে অচঞ্চল, বিপদে স্থির, প্রশাস্তু, উত্দল 
পুণ্য-শবীর-শ্রীর সম্মুথে দেশবাসীর মন ভভ্তি-শ্রদ্ধায় আপনিই নত হইয়া 

পড়ে। 
মনে ককন সেই দিন-যে দিন পুলিস বাঙ্গীল! সরকীরের আদেশে রস 

কোডের বাঁডীতে চিত্তরগ্তরনকে ধরিতে আসিয়াছে । চিত্ববগ্রন হাত-মুখ 

,ধুইয়! চা প।ন করিতে বসিয়াছেন--তখন অপরাত্ব। ভঠাৎ খবর আসিল, 
পুলিশ বারে উপাস্থিত। বাসস্তী দেবীর মুখে কোন চাঞ্চলা প্রকাশ পাইল 
ন1--চিত্তরঞ্রন প্রশাস্তমুখে বপিলেন, “আমি প্রস্ত 1” পুলিশ-কন্মচারী 
পরোধানীর পহিচয় দিবার পর বাসস্তী দেবী কেবলমাত্র জিস্াসা করি- 

লেন, “তোম।র খাবার কি এখাঁন হইতে পাঠান হইবে?” চিত্তরগন 
গভভীরহ্বরে বলিলেন, “না, আবশ্তক নাই। জেলের কয়েদী যাহা 

গাইতে পায়সতাহীই আমার পক্ষে ঘথেক্ট-আমি এক পয়সার 
ষুড়িমুড়কী পাইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিব।” তাহার পর পুলিশ যখন চিন্ত- 

রঞ্জনকে গাড়ীতে উঠাঁইল, তখন বাঁসম্তী দেবী পুরনারীদিগের সহিত 

মিলিত হইয়া শুভ শঙ্খ ও হুলুধ্বনির সহিত হাসিমুখে স্বামীকে 
জেলে বিদায় দিলেন। 
যেমন স্বামী, তেমনই সহধশ্রিণী! দেশ-মাতৃকার আশীর্ব্বাদে 

দেশে যুগে যুগে এমনই নুসস্তানের আবির্ভাব হউক, দেশ ধন্ক হউক ! 
এইথানে একটা! কথা বলিয়া! রাখি, কথাটা! অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। 

চিররঞ্জন 

চিত্তরঞ্জন কেন এক পয়সার মুড়িমুড়কীর কথা বধিয়াছিলেন, তাহ! 
অনেকে জানেন না। শুনিয়াছি,.ল্সেহের পুত্র চিররঞ্জন হাজতে কয়েক 
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ঘণ্ট1 অনাহারের পর মুড়িমুড়কী থাইতে পাইয়াছিল, ইহাই ভিতর জনের 
এই কথার যূল। এই চিররঞ্চন বাঁপ-মায়ের বড় আদরের একমাত্র পুস্র। 
সেই পুক্র আজীবন তোগবিলাসে লাঁলিত-পালিত, দুঃখের মুখ কখনও 
স্বেখে নাই। কিন্ত ভাবের প্রেরপাঁয় সে অগ্লি-পরীক্ষার সমর সর্বাগ্রে 

বিপদেরক্টিখে ঝঠপাইয়া পড়িল, সরকারের নূন আইম অন্যায়ের ভিত্তির 

উপর প্রতিঠি 5 মনে করিয়া আইন লঙ্ঘন করিবার মানসে শ্বয়ং নেতা রূপে 

তলা প্টয়ার দল বাহির করিয়া সহকম্্শদের সহিত জেলে গেল। জনক- 
জননীর পুণ্য-দংস্পশে দেশ-প্রেমে অন্থপ্রাশিত বালক নিজের ন্দুখ-স্বাচ্ছি- 
ন্দ্যের কথা একবাবও বিচার করিয়া দেখিল না। বলিতে লজ্জা করে, 
কোনও ইংরেজ-সম্পা্দিত সংবাদপত্র এই ভাবের ত্যাগ-ন্বীকারকে 

প)৪915818 আতখায় বিভৃষিত করিয়াছিল বোধ হয়, এই কাগজখানা 

ঘা) 07076য না দেওয়ার ফলে ৮00 ও 178107090এব জেল যাওয়াটাকে 
[07881710818 বলিতে পশ্চাৎপদ হইবে না! 

বক্ষের পঞ্জর-প্রতিম নয়নানন্দ সম্তান খন ভাজতে গেল, তখন জননী 

বাসন্তী দেবী ফি করিয়াছিলেন ? তিনিও পুভ্রেষ প্রদর্শিত পথে প্রয়াণ 
করিলেন- স্ত্য়ং সঙ্গিনীগণ সঙ্গে ভলষ্টিয়ার হইয়া পথে খদর 
বেচিতে চলিলেন। যাইবার পুরে স্বামীর অনুমতি চাহিলে চিত্তরঞ্জন 

ধীর-গম্ভীরম্বরে বাঁলয়াছিলেন,_-"ভবিষাতের দুঃখ-কষ্ট বরুণ করিয়া লইতে 

যদি প্রস্তত হইতে পার, যাও, আমার আপত্তি নাই।” এ কি সামান্ 
করা! সম্তাস্ত শিক্ষিত উচ্চপদস্থ গৃহস্থের কুলবধৃ-_প্রকাঙ্শপথে পুলিশের 

হন্তে লাঞ্চিত হইতে যাইতেছেন,অথচ স্বামী নির্বিকার,অটল,অচল ! যাহা 
তিনি সভার বলিয়! বুঝিয়াছিলেন,যাহা তিনি দেশের যুক্তির পক্ষে মঙ্গলকর 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন,তাহার জন্য তিনি লকলই বিসঙ্জন দিতে প্রস্তত 

--সে যজ্ে আছতি দিতে দারা-স্ত-পরিবার--এমন কি,প্রাণ পথ্যস্ত পণ | 

এমন না হইলে চিত্তরঞ্জন ! 
মার সেই মহীরসী রবী? তাহার কথা কি বলিব? পুরাশে 
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ছি জনার কথ! । গ্গণঞ্চে জনার ভূমিকার প্রসিদ্ধ! অভিনেত্রী তিন 
কড়ি গাসীর খসেই--“শাবকের অন্থেমণে সিংহিমী বাইবে। এখনও যন 
সাঙ্গালীর কর্ণে ধবনিত-প্রভ্ধ্বিনিত হয় ! আত ইতিহালে বুরর-ুদ্ধে পুদ্র- 

। গাব কার্ড রবাটসের কথা পড়িয়াছি। বুয়র-যুদ্ধকালে লর্ড রবার্টস বৃদ্ধ, 
সমব-ব্যধসা ছাড়িয়া দিয়াছেন যলিলেই হয়, ক্লাবে শ্শ্রকজ্ন 

সন্ভ্য হঠাৎ খবরের কাগজ খুলিয়। পড়িতে পড়িতে বলিয়। উঠি- 
লেন, “এ'যা--ববের পুত্র হতের তাপিকায়।”-বব-লর্ড রবাট'স সেই 
দিনই সমর-কার্ধালয়ে গিয়া নাম লিখাইগা আিলেন, দক্ষিণ-আফরি কার 
রণক্ষেত্রে সেই বুদ্ধবয়সে চলিয়া! গেলেন । 

ক্বামী--পুতভ্র“জগতে যাহা হইতে নারীর আর কিছু প্রিয় নাই--যাহার! 

_ন্নারীর ইহকাল পরকাল, প্র।ণ।পেক্ষাও মূলাবান, সেই শ্বামি-পুত্রকে লিজ 

জন ও (বশ্বাপমতে ভায়ের মর্যাদা - সত্যের মর্যাদা-দেশের অর্যযাদা 

রক্ষার নিমিত্ত যে মহীয়সী নারী অবিচলিতচিত্তে বিপদ্ ও কষ্টে মুখে 
প্রেরণ করিতে পারেন, সেই নারী সহধশ্মিণীরূপে সুখে দুঃখে জীবনসঙ্জিত 
-চিত্তবগুন বাধালার ও বাঙ্গালীর বিরাট, পুরুষ হইবেন না কেন? 

বৈষ্ণব কবির প্রভাব 
আঁর এক মহান্ সতোর ও প্রেমের গ্রভাঁব চিত্তরঞজনের জীবনের 

পরতে পরতে বিস্তার করিয়াছিল,_সে আমাদেরই এই বাঙ্গালার মাটার, 
বাঙ্গাপার জলের বক্ষপঞ্জর হইতে উত্ভূত-- সে বাঙ্গালী টব্ণচব কৰির প্রাপ- 
স্পর্শী প্রেমের গান, ত্যাগেব গান, বৈরাগোর গান, মুক্তিন গান । শুনি- 

যাছি, নাচের ভিখারী পথের বৈষ্ণব বাবাদী খঞ্জনী বাজাইয়া হরিনাম 

করিলে, চিত্তরগনের নয়ন ছুটি জলে ভরিয়া যায়, রাধারুষের লীলার 

কথা শুনিতে শুনিতে চিত্তরঞ্জন তন্ময় হইয়া যান। ঠীকুর-দেবতার লীলার 

"শান গুনাইয়া ভিথার] কখনও রিক্তহন্তে চিত্তব্রঞ্জনের বাড়ী হইতে ফিরে 
লা । এ ভাবট। কতক পরিমাণে মাতা হইতে পুস্রে বিযাছিল। পরিণত 
বসে চিত্ররঞলের পিতা ও মাতা খন রোগশব্যায় শাসিত, লোকে বলে, 
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৬ এটি ও হত ন্ 

সই সময়ে জননীর উপদেশে চিত্তরঞ্জন টৈষ্ণবধর্থের উৎকর্ষ উপন্া্ধি: 
করিয়াছিলেন । চিত্বরঞ্জনের হ্বদয় চিরদিনই ভাবপ্রবগ--রিশেবতঃ ত্রান্জ 
সংসারে জন্মগ্রহণ করিলেও আবাল্য হিন্দুধশ্দের প্রতি তীহার একটা! 

প্রাণের আকর্ষণ ছিল। মাতার মৃত্যুর পর হইতেই তিনি হিন্দু টবষ্কব- 
ধর্ের প্রন একনিষ্ঠ উপাসক হইয়াছিলেন এবং নিজ সংসারে হিন্দুর 
নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত করেন; পরস্ত সাহার 

'গুহে গীতাপাঠ, শাস্্ব্যাখ্যা ও নানকীর্তনাদি হইতেও দেখা গিক়্াছে । 
ব্রাঙ্মণ-পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে পাঁলগ্র।সম্মুখে অগ্নি সাক্ষী করিয়া 
রীতিমত তাহার সন্তানের উদ্বাাব্রয়া সম্পন্ন হইয়াছে! তবে তিনি 
সকল বিষয়েই যাহ! ভন্যায় ও বু গার বংঞ্সিয়ী মনে করিতেন, তাহ! 

কাহারও মুখ চাহিয়৷ নিজ সংসারে প্রত দেন নাই | সে যাহা ভউক, এই 
ইবঞ্চবকখির গানের প্রত প্রবল অকষণ (চত্তরপ্রনের জাবননাউকে অনেক 

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চিন্তরগ্ন *বাক্গলা কবিভার প্রাণের কথায় 

বলিয়াছেন £--“সতাকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় ন1।” 

সেই সত, চিত্তরঞ্জন বাঙ্গাল! বৈষ্ণব-কবির প্াবলীতে দেখিধাছিলেন-- 
তাহাতেই অবগাহন করিয়া! সতোর ভাবে ভাবুক হইয়াছেন নিজের 
জীবনকে সতোর আব্বাদ দিয়! ভবপুর করিয়াছেন । তিনি ধুঝিয়াছেন, এই 

সত্যই প্রাণ, অমৃত, স্মধা, উহার আব্বা পাইলে মাঙ্ছষ অমর হয়- 
'্বার্থত্যাগ ত তুচ্ছ কথা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মর বাঙ্গালী বৈষ্ণব কৰিব 
এই অস্বত-সমুদ্রে ডুব দিয়) ছুই একটি এত আহরণ করিতে সমর্থ হইয়া- 
'ছেন, তাই তাঙ্ার 'গীতাঞ্জলিতে' প্রাণের লা! পাইয়া শ্রতীচ্য চমকিত 

হইক্াছে, ভক্তিশ্রদ্ধনতশিরে তীহার পুজা করিয়াছে। এ রসে রসিক, 

এ ভাবে ভাবুক চিত্তরঞ্জন এ সতোর সন্ধান পাইয়াছেন, তাই তাহার 
প্বাঙ্গলার গ্ীতি-কবিতা” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন £-“কেছ কেহ বলেন, 
বৈষ্চব পদাবলী সাহিত্যরূপক। মাস্থষের নিজের অর্থাৎ বৈধবকবিগণের 

'নিঙ্গের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাঁহার প্রতিষ্ঠা নহে! 
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ফোন্টা সা, ফোন্টা মিখ্যা, ভাহাকে করনা করি লইরা ও হুরোপীহ 
সাহিতোর অভডিজতাকে সেই কল্পনার সাহাব্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে 
করিয়া লইর1, সেই ঘভিজ্ঞতা দিয়! টবঞ্চব সাহিত্য ও ৈষুব কবিতা 
বুঝিতে গেলে, যোঁধ হয়, বূপকের আবশ্কাক হয়। কিন্ত বৈঞ্চব কবি- 

ফিগের প্রত্যেক অন্থভূতি যে ঠাহাদের হদর ও প্রাণের গটারিপুর্ণ 

অভিজঙার উপরেই স্বাধিষ্তিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের 

সাড়া পাই । বৈষ্ণব কবিদিগের শ্রীরুষ্ণ কাল্পনিক নহে। টৈষণবের 
রাধা তাহাদের জীবনের প্র/ণের মর্মের শতদলের উপরেই প্রতিষিত।” 

চিত্তরঞন টবঞ্চব কবির পদাবলীতে যে প্রাণের সাড়া পাঁইয়াছিলেন, 

তাহা তাহার বিরাট ত্যাগে মূর্ত হইয়াছিল। যে সাড়া বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ 
কবি চণ্ডিদাসের -- 

“পুত পরিক্তন সংসার আপন, 
সকল ভ্যজিয়া লেখ--” 

পদমধা দিয়! ফুটিয়। উঠিয়াছিল, সেই সাড়া চিত্তরঞ্রনের ভাবপ্রবণ উদার 
হদয়ের উন্মুক্ত বারের মধ্য দিয়! অস্তত্থলে পৌছিয়াছিল। 

প্রেমের কবি চগ্ডিধাঁস গাহিয়াছেন £-_ 

“পিরীতি নগরে বসতি করিব 

পিরীতে বাধিব ঘর । 

পিরীতি দেখিয়া, পড়শী করিব 

তা বিন সকল পর ॥ 

পিয়ীতি দ্বারের কবাট করিব 

পিরীতে বাধিব চাল। 
পিরীতি আসকে সদাই থাকিব 

পিরীতে গোঙাব ফাল । 

পিরীতি-পালক্কে শয়ন করিব 

পিরীতি শিথান মাথে। 
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পিরীতি-বালিসে আলিস ত্যজিব 

থাকিব পিরীতি সাথে ॥ 
পিরীতি-সরসে সিনাঁন করিব 

পিরীতি অঞ্জন লব। 

পিরীতি ধরম পিরীতি করম 

পিরীতে পরাণ দিব ॥ 

পিরীতি নাসার বেশর কৰিব 

দুলিবে নয়ন-কোণে। * 

পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব 

দ্বিজ চতডিদাস ভণে ॥ 

এ প্রেম-তন্ময়তা ন! হইলে প্রিরকে পাওয়া যান না| সে তন্ময়ত?) 

পাওয়া কি সহজ কথ|? তাই চণ্ডিদাস নিজেই সে কথা তুঙ্গিয়াছেন £-- 

“পিরীতি পিরীতত সব জন কে 

পিরীতি সহজ কথা? 
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি 

নাহি মিলে যথা তথা ॥ 

পিরীতি অস্ত্রে পিরীতি মস্তরে 

পিরীতি সাধিল ষে। | 
পিরীতি রতন লভিল সে জন 

বড় ভাগাবান্ সে ॥ 

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়! 
পরেতে মিশিতে পারে । 

পরকে'আপন করিতে পারিলে 
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥% 



বি. .. জেখবন্ধুডিকরজর.1,. 
0 বস্ততঃ কিপনা।ভুলিতে' না পারিলে-_পরেতে মিশিণ প্রকে আপন 
করিতে না পারিলে “পিনীতি” মুখের. কথাই বটে। লে ত্যাগ, সে টবরাগ্য 
কম্রজন ভাগযধরের ভাগ্য ঘটে? সে প্রেম-তন্মর্নতা হৃদয়ে জাঁগিলে অগ- 
তের নুখ, দুঃখ, ২ম্পদ, বিপদ, সৌভাগ্য, ছূর্ভাগা তুচ্ছ জ্ঞান হয়। সাধক 
বৈঞব কবি ভগবৎ-৫প্রমে তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন ।. চিত্তরঞ্জন 
ভাহাদেরই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া, তীহাদেরই ভাবের প্রেরণাস্ক 
'অনুপ্রাণিত হুইয়1 “অন্তর্ধযামীতে” গাহিয়াছেন £- 

“এস যনোবনবাসে এস বনমালি !' 

চঞ্ণতলে ফোটা ফুল তারি বরণডঃলি ! 

সাঞ্জায়ে রেখেছি আঞ নয়ন-জলে ধুছগে 

পরাণ ভরে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে খয়ে। 

তোমার পায়ে ফোট।! ফুল কাটা নাতি ভায় 

কত না আনন্দে মোর হৃদয়ে লুটায়। 

এস মনোত্রজবাসে এস বনযা।ল! 

তোমার ফলে সাজ্ায়েছি তোমার বরণড।লি ॥” 

কিন্ত ইহাতে ও-_ এই প্রাণ ভরিয়। পৃজাতেও দেন তাহার প্রাণ তৃপ্ত 

হুয় নাই, তাই তিনি গুরু টবঞ্চব কবির মত প্রিয়জনে আপনাকে ডুবাইয়া 
র্দয়াছেন £-- 

কমার 

৫ 

“আমার পরাণ ভরি উঠে যত গান 

তোমার পরাণ হ'তে পায় যেন প্রাণ। 

আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে 
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ হরবে ॥ 

". চিত্তরজনের ভাবপ্রবণ মন এই ভাবেই গঠিত হইয়াছিল এমন তকমা 

ন্জমীতে যে গাছেরই বীক্ ছড়াঁন হউক না, উহাতে সুফল ফলিবেই। 
“ভাই চিত্তরগ্রনের আবালা-পোধিত স্বদেশ-প্রেমের বীজ শ্বদেশী সাধনার 
“স্ষুরে ও পরে পন্রপুম্প-ফলভারে অবনত বৃহৎ মহীযহে পরিণত হুইয়াছে। 
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ইহাই অন্ত তিনি আপনাকে ভূজিতে পারিয়াছেন, সংলার ও. 
পুত্র-পরিজনকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন_দেশের য্জল-সাধনায় উৎ- : 
সর্গ করিতে পারিয্াছেন,মায়াঁযোহের ভোর কাটিয়া দেশসেবার রণ্টক-বহছুজ 
কঠোর পথে অনায়াসে অগ্রসর হুইয়াঁছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু 

নাই--তবে আমরা স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্র জীব এই ত্যাগেব প্দৃপ্ত ষেন হুতাশন” 
যৃদ্তি দেখিয়া অপস্তব মনে করিয়া বিন্ময়ে পুলকে কণ্টকিত হইতেছি 
মাত্র ! 

মহা! গন্ধীর প্রভাব 

সর্ধশেষে আর রি প্রভাহবর উল্লেখ কঙিন। বাঝয়াছেন কি পাঠক, 

এ প্রভাব কাার? এ বধ যুগাবতার হাহা গঙ্দীর | নবষ্তার- 

তের মুক্তিমন্ত্রের গুরু যে অমর সাধনার বাণী প্রচার করিতে আবি 

হইয়াছেন, সেই বাণী শ্বদেশপ্রেমিক চিন্তজ্গ্রনের ভীব-ঞবণ হৃদস্ষে ক 

বাত-প্রতিঘাঁত করিকাছে, তাহা বাঙ্গালীর আঁবাদত নহে । একবান 

চিত্তরঞজনের -হাইকোটের বারিষ্টার-কেশরী চিতর্ঞ্নের- ধনী বিলাসী 

চিত্তরঞ্তনের পৃর্ব্বজীবনের কথা স্মরণ করুন, আর দেশপ্রেমে সর্বতা।গী 
চিত্তরঞ্জনের জীবনটিব তুলনায় সমালোচন1 করান'ত।হা হইলেই বুঝিবেন, 

চিত্তরঞ্জনের জীবনে ত্যাগী সঙ্গাপী গন্ধীর কি অসাধারুণ প্রভাব! 
কলিকাতায় ১৯২০ স।বে,র ৪51 সেপ্টেষ্বর তারিখে ষঙ্খন জাতির সর্ধব- 

শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অনুষ্ঠান স্তাশানাঁল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়, 

তখনও চিত্তরঞ্জন বর্তমান ইংরেজ আমলাতন্ত্রশাসনের জঠিত সহযোগিতা 
সাধন করিয়া দেশের মুক্তিস।ধনায় পূর্ণ আস্বাবান্। তিনি সেই বিশেষ 
অধিবেশনে মহাত্মা! গন্ধীর প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবের সমর্থন 

করেন লাই, বরং সভাপতি লাল! লঙ্গপৎ রায়ের মত প্রতিবাদই করিরা 
ছিলেন । 

নাগপুযেন্খন কংগ্রেস বলিল, তখন চিত্তরঞ্জন বাঙাল! হইতে “দলে 
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ভারি' হইয়া অর্থাৎ বহুসংখ্যক প্রতিনিধি লইয় নাগপুরে যাঁইরেন এবং 
মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিবেন, এইরূপ কথা উঠিয়াছিল ॥ 
এমন কি, তন জনরব শতক্কিহ্বা বিষ্তার করিয়া বলিয়াছিজ, চিত্তরঞরন 

"ভাড়াটিয়া গুণ্ডা” লইয়া গিয়া নাগপুরের গন্ধী-ষজ্জ পণ্ড করিয়া দিবেন। 
এসকল অনরবে তথন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর উপর অন্যান্ত প্রদেশের 

মনের ভাঁব কিরূপ তইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

চিত্তরঞ্জনের পরিবর্ভনের ক্রমবিকাশ 

কলিকাতা! কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গন্ধ সহযোগিতা” 
বঞ্জরননীতিকে পঞ্জাব ও খেলাফত অনাঁচারের একমাত্র প্রতিবাদের 

পঙ্থা বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহার প্রস্তাব এইরূপ ছিল :-.. 

(১) পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন-নীতিতে ও অসহযোগমন্ত্রে দেশবাসীকে সম্যক্ 
শিক্ষিত করিয়া তোল]। 

€২)জ্াতীয় শিক্ষা নুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা কর]। 

(৩) সালিশ বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা করা। 

(৪) সরকারের সংশ্রব-সম্পর্কিত গ্বুল-কলেজ ও আঁদালচাদি বর্জন 

কর।। 

(৫) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী বঙ্জন করা। 
(৬) সবকারী লেভি ও দরবার আদির সহিত সম্পর্ক বর্জন কর1।” 

(৭) শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া এক বিরাট ট্রেঁড় মুনিয়ানে কেন্দ্রীভূত 

কর! । 

(৮) ক্রমশঃ অবস্থা বুঝিয়া বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় হইতে দেশীয় 
সলধন ও শ্রমিকগণকে ছাড়াইয়া লওয়া । 

(৯) ভারতের বাহিরে সৈনিক, 'লেখক ও শ্রমিক হিসাবে টির 

ন্ভার়ভীয় কাজ না করে, তাহার ব্যবস্থা করা । 

(১৯ )খদেশী সাধনা কর1। 
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(১১) এই জাতীয় আন্দোলনের সফলতা-সাধনের নিষিত্ত অর্থসংগ্ 
হার্থ একটি স্বরাজ্জ-ভাগার প্রতিষ্ঠা করা । 

অসহযোগের ইতিহাস ৃ 
এই অমহযোগ-নীতি কেন মহাত্স। গঞ্ধী প্রবর্িত করেন, তাহার 

একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই স্থানে না দিলে ব্যাপারটা খোলসা হইবে 
না । জর্দণ-যুদ্ধে মহাম্মা গন্ধী ইংরেজরাজের পক্ষাবলঘ্বন করিয়া ইংরেজকে 
"অনেক সাহাধা করেন । ইহাব কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজের 

এই জন্মপ-যুদ্ধ ন্যার-যুদ্ধ, ধশ্ম-যুদ্ধ। ইংরেজ, জন্মণ-স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন, 
জর্মপ-সামরিক আত্মন্তরিতা এবং প্রবল জন্মণের অস্কান্থা দুর্বল জাতি" 
দলনের ইস্ছা প্রতিক্ত করিবার জন্ক অন্ত্রধারণ করিয়াছেন, মহা স্মা গন্ধার 

ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস । তাই তিনি এ দেশে সেনা-সংগ্রহে ইংরেজকে সাধ্যমত 
সাহাধা করিয়াছিলেন । কেবল সেনা-সংগ্রহ নহে-অর্থ ও রণসস্ভর 

সংগ্রহেও ইংরেজ সবকার তাহার নিকট প্রভূত সাহাধ্য লান্ত করিয়া- 

ছিলেন | ইতঃপূর্বের বুয়র-মুদ্ধের সময়ও মহ! গন্ধা অর্থে সাঁমধ্যে ইংরে- 
জের অনেক সাহাধ্য করিয়াছিলেন,--ভারতীয় ডুদলবাহক দল গঠন 
করিস] স্ব*ং তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । অথচ আশ্চর্যের কথা,সে স্মঙে 

দক্ষিণ-অ[ফ্রিকার ইংরেজ উপ'নবেশ সরকার প্রবাসী ভাঁরতীম্গের উপর-- 

বিশেষতঃ তীহার উপর অনাচার-অত্যাচার আচরণ কার্িতেছিলেন! কিন্ত 
মহাত্মা গন্ধী তখনও ইংরেজের ওদার্যে বা স্বাধীন্তা-প্রিয়তায় আস্থা- 
হীন হন নাই। তিনি জানিতেন, ইংরেজ এখন না বুঝিলেও ছুই দিন 
পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে ভার ভীয়ের প্রতি অন্তায় ব্যবহার উঠা- 
ইয়া) দিবেন। 

হিংসা! নহে-_প্রেম 
চিত্তরঞ্রনের এ বিষন্নে ষনের .ভাঁবটি ঠিক মহাত্মা গন্ধীর অনুরূপ । 

তাহার স্যার স্বদেশপ্রেমিক বিরল। জননী জন্মভূমির দাসত্বের ৎন্ধন মুক্ত 



পঞ্চ 

, ০৫০ দেশবভু চিতবঙান। 

ফরিবার আকুল আকাক্ষা তীাহাগ আদতে অন্ুক্ষপই জাগরূুক। কিন্তু 
তাহা বলিয়া*তিনি জন্মভূমির মুক্তি অর্থে ইংরেজের বহিষার বুঝেন ন4-- 
ইংরেজ ভ্রাতির প্রতি বা ইংরেজ শাসনের প্রতি তাহার কোনও 
বিদছেষ নাই | তাহার ক্রেশধ বত্তমান শাসন-প্রণালীর উপর--8৮782ঘ- 

০5 ৬পর | এই জন্ত তিনি কোনও বক্তৃতা বলিয়াছেন, 

৪ 1001) 18515 102 11010091016 07 ১৪110 077071800 1 ৪800 

88108 107 810011)67 7377768001805, 10 নী 00011)100. (10768007807 18 

13918800190৯ 08101) 13079801505 01 1271811875761)5 02018709107 

1001908 0৮ 011001%1)4, অর্থাৎ যখন আমি স্বাক়তশাসন চাহি, তখন মনে 

করিবেন না যে” আমি বর্তমান আমলাতন্্রশাসনের পরিবর্তে আর 

একট! নৃতন 'আমলাতত্শাদন চাহিতেছি। আমার মতে আমলাত্্ 
শান সবই লমান, তা! সে ইংরেজেরই হউক বা! ফিরিঙ্গীরই হউক অথব! 

ভারতীয়েরই হউক ।” 
চিত্তরঞ্জনের নিকট ইংরেজ ভারত্তীয় নাই, শসনটা জনমতের 

উপর প্রতিঠিত হইলেই হইল । তাই চিত্তরঞ্জন বলিয্কা- 
ঘেন *-- 

" এ111195 4৯0£10-100181)8 57870 00 17088910015 01091] 1001)6৯ 191 

,40)6]1) 0 8০ 800 ব্য 511] 01810200010 10804 10) 01062) 10 00 

10091658 061109 700192 12001)119, 80৮ 16 (060 00178 10916 0 20509 

0০057 580৩ &11 60০11091986 19 10% ১৪5 60 00809 3, 2 520 ৪ 

87500109003 01 (0015. 1887 (0 60900---0:0806 1087৩ 11 ঘু9তে 

৯০6. 1186 030067 11.500 080. 00 *দঞ্ট 10 109805 11 500 মঠ ৮০ 

৫০ ৪০.* 

হি প্রবাসী ইংরেজরা! ভারতকে আপনার আবাপভূমি বলির! গ্রহণ 
করিতে চাঁছেন, তবে সানন্দে বলির, আনুন, আহ! একযোগে ভার- 

তের মলের জন্য 'কাঁজ করি । কিন্ত যদি গাহার! এ থেশে কেবল 
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অর্থোপার্জন কফিতেই আসিয়া খাফেন এবং অর্থোপার্জনই বদি তাহাদের 
একমাত্র স্বার্থ হয়, তাহ! হইলে বলিব, সাহার ভারতের মিত্র নছেন। 
আমি তাহাদিগকে বলিব,--উচ্ছ! কর, এ দেশে আইস । অর্থোপাঞ্জন 

করাই যদি বামন? হয়, অর্থোপার্জনই কর। যর্দ এদেশ হইতে যাইতে 

চাও, তাহ] হইলে বলি, যাও, শান্তিতে যাও ।” 

উপরি-উক্ কথার ভাবে বুঝিতে বাকি থাকে না ষে, চিত্তরঞ্জন ইংরে- 

জের শুভাকাজ্ষী। তবে দেশের পক্ষে যাহা যঙ্গলকর-_ দেশের মুক্তি 
পক্ষে যাতা মঙ্গপকর, তাহা সকলের আগে চিত্তরঞ্জনের প্রিয় । 

চি্তরগান বলিয়াছেল,--ড০116 19 চড় 000াঠ ভি 001 10 

16118100. 1619 17716 180178166] 01 &]1 606 10868118207 ০112) 116, [ 

[100 110 1116 0011981১110) 01 [10 00217017501) 61১75881090 8180) [08101 

অর্থাৎ দেশের সেবা আমি আমার ধশ্মের অংশ বলিয়া মনে করি । আমার 

জীবনের হ্বপ্রেব- আদর্শের ইহা এক অঙ্গ । দেশ বলিতে আমি ভগ- 
বান্কেও বুঝি ।৮. | 

এেই যে দেশ-প্রেমের উন্মাদন।--ইহা চিন্তরগ্নেতও যেমন অস্থিমজ্জা- 
গত, তেমনই মঙ্তাত্া গন্ধীরও অস্তিঘজ্জাগত । তাই এই ছুই 15190759 

৪1/এর এত মিল [ মহাত্মা! গন্ধীও চিত্তরঞনের মত সন্ত্রান্ত বংশোদ্ভুত, 
পাশ্চাত্য বিচ্যার় শিক্ষিত ব্যারিষ্টার, ইংরেজের গুণস্থু্ধ ছিলেন । এই 
জন্য জন্্মণ-যুদ্ধ পর্যন্ত- দক্ষিণআফিকার নির্যাতিত ছইয়/ও ইংরেজের 
বন্ধুতা করিয়া আঙ্গিয়াছিলেন, ইংবেজকে খোর বিপদের দিনে সাধামত 

সাহাব্যদান করিয়াছিলেন । 

রাউলাট আইন 

কিন্তু যখনই মহাত্সা গম্থী -দেখিলেন, এ দেশের ইংরেজ আলামত | 
শাসক জননী জগ্মভূমির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাঁত কর্সিতে 
উদ্ধত হইয়াছেন, অমমই শ্িনি ব্যদেশের আত্মসপ্পান অন্ু॥ রাখিবার 



নই ছেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 

নিষিতত সিংহবিক্রমে গর্জিয়া উঠিলেন--আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতে 
সন্ন্যাসী গম্থীর সত্যাগ্রহ বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । কেন 
এ সত্যাগ্রহ? ইহারও একটু ইতিহাস এখানে আবশ্যক । জর্দপ-যুদ্ধের 
পর ১৯১৯ সালের প্রারস্তে রাঁউলাঁট কম্টীর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় । 

ইহার পুর্বে ১৯১৮ সালে সরকার এ দেশে রাঁজনৈতিক ও অনাচারমূলক 
ষড়বন্ত্রের বিষয় তদন্ত করিবার নিমিত্ত বিলাতের কিংস বেঞ্চ ডিভিসনের 

মিঃ জষ্টিশ রাউলাটের নেতৃত্বে এক কমিটী নিযুক্ত করেন, উহা রাউলাট 

কমিটা নামে প্রিদ্ধ। বর্তমান বাঙ্গালাসরকারের এডুকেশন মিনিষ্টার 

€ শিক্ষা-সচিব ) মিঃ প্রভাসচগ্দ্র মিত্র এ কমিটীর একজন সদস্য ছিলেন। 

যুদ্ধাবস!নে ভারতরক্ষা আইনের 1)916006  0)10918 2০6 বিলোপ-সাধন 

করিতে হইবে, অথচ উহা! বিলুপ্ট হইলে, রাজদ্রোহিগণকে আটক রাখা 
অসম্ভব হইবে, এই আশঙ্কায় সরকাঁর সমগ্র ভারতবাসীর তীব্র প্রতিবাদ 
সত্তেও রাউলাট কম্টীর রিপোটের্ সিদ্ধা্জ অহুসারে দুইখাঁন কঠোর 
আইন প্রণরন করিবেন বপিয়] সিদ্ধান্ত করিজেন। সেই দুই আইনের 
স্বরূপ এই £--- 

(১) অনাচারমুলক অভিষোগের বিচার শীন্ব সম্পাদিত হইবে 

এবং বিচারের বিরুদ্ধে আর আপীল চলিবে না। 

(২) প্রক।শ বা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কোনও রাজদ্রোহ- 

জনক কাগজপত্র রাখিলে দণ্ড পাইবে । 

ইহাঁতে এই হইল যে, সরকার ভারতরক্ষা আইন তুলিয়! দিলেও 
তাহারই অন্থরূপ ক্ষমত| হাতে রাঁখিবার নিমিত্ত এই আইন প্রণত্ন 
করিতে উদ্যত হইলেন। ভাঁরতরক্ষা আইন সাময়িক- যুদ্ধের স্থিতিকাল 
পধ্যস্ত উহ্থার প্রাণ ছিল। কিন্তু এই রাউলাট আইন ভারতের আইনের 

'কেতাবে অজর অমর হইয়া রহিবে,-ইহাতে ভারতবাসীর বদি আপত্তি 

না! হইবে, তখে কিসে হইবে ? মনে করুন, ইহাতে সরকার এদেশবাসীর 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কি ভাঁবে হাত দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই 



০ এ 

সব 
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"আইনের বলে ভারতের বড়লাট ও তাঁহার কাউন্সিল ইচ্ছা করিলে বুটিশ 

সভাঁরতের যে কোনও স্থানে ঘে কোনও সময়ের জন্ত ভারতরক্ষা! আইনের 
ক্ষমতার প্রায় অচ্ূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্ণরগণের হস্তে স্ত্ত করিতে 

পারিবেন--ফলে যে কোনও ব্যক্তিকে ইচ্ছা! করিলে সরকার বিনা বিচাকে 
আটক করিম! রাখিবার ক্ষমত1 হস্তগত করিবেন। ইহা! হইল প্রথম 
ঝ্লাউলাট আইন। অপরটির হারা ভারতীয় ফৌজদারী আইনের বন্ধন 
আরও দুঢ় করিবার উপায় করা হইল। 

গহ্ীর সত্যাগ্রহ 

এ ভয়ঙ্কর বন্ধনের বিপক্ষে সমগ্র ভারতে বে তুমুল আন্দোলন উপ- 

স্থিত হইবে, তাহাতে বিন্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্ত কিছুতেই কিছু 

হইল ন।,_আইন পাশ হইয়া গেল। কেবল দ্বিতীয় আইনটি স্থগিত 
রহিল । প্রতিবাঁদস্বরূপ মাদ্রাজের বি,' এন, শন্ম/। ব্যবস্থাপক 
ভার পদত্যাগ করিলেন, কিন্তু পরদিন বড়লাটের গৃহে ভোন্দে 

গিক্না লাটের অচ্ছারোধে পদতাগপত্র প্রত্যাহার করেন। কিস্তু ইহার পর 

সদস্যদিগের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, জিরা, মজরুল হক ও 

'বিষণদত্ত শুকুল পদত্যাগ করেন 

এ ঘটনা ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের । এ ফেব্রুয়ারী মাসে 
মহাআ্সা গম্ধী প্রচার করিলেন, রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতবাসী 
*গত্যা গ্রহ, অনুষ্ঠান প্রুবন্তিত করিবে । ইহারই নাম 088159 16551885706 

বা! নিষ্রিয় প্রতিরোধ । এই অস্ত্রে মহাত্মা গন্ধী দক্ষিপ-মাফ্রিকায় তার- 
তীয়ের যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন। 

১ল! মার্চ মহাতার ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। উহার কথাগুলি 
ল্মরণযোগ) ৫ 

“্রাউলাট আইন স্বাধীনতা; ও ন্যায়ের বিরোধী । উহ মাছষের সহ” 

জাত অধিকারের হাস্তারক। যে অধিকারের উপর রাজা ও প্রজার মধ 



৮] দেশবন্ধু চিতরগন। 

নির্ভর করে, রাউলাট আইন উহার ধ্বংসকারক হইবে | এই হেতু আমরা 
তারতবাসীর1 গ্রতিজ। করিতেছি যে, এই দুই আইন বিধিবদ্ধ হইলে 
তাহা প্রত্যাহার ন1 হওয়1 পর্য্যস্ত আমর! উহ। নিরুপত্রবে অমান্ত করিব। 

পর্ত্ত আমাদের নিযুক্ত কমিটার নির্দেশানুসারে অন্তান্ত আইনও ভদ্রভাবে 
আঙগান্ত করিব 1” 

চিত্তরঞ্জনের সাড়া * 

আইন পাশ হইলে পর প্রথম রবিবার মহাত্মা গন্থীর সত্যাগ্রহ ব্রত 
তারস্ত হইল। এদিন ভারতের জনসাধারণ ত্রান ও উপবাস করিয় 

ভগবানের উপাসনা করিল এবং কাজকশ্ম বন্ধ করিল। দেশপ্রেমিক 

ভাবুক চিত্বরগ্রন ইহ1তে কি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন ? কলিকাতাঁর 

গড়ের মাঠে ১০২৭ সালের ২৩শে চেত্র যে বিরাট সতাগ্রহ সম্মেলন হইল, 
উহা! যে দেখিয়াছে, সে এখনও তথায় চিত্তরঞ্নের প্রাণোন্নাদিনী বর্ত- 
তার কথ স্মরণ করিবে 

“আজ মাতা করমটাদ গন্ধীর দিন। আজ বাঁজালীর হৃদয়ের বেদন। 

প্রকাশ করিবার দিন। আনন্দের দিনে আমরা এআত্মহার! হইয়! যাই; 
কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিক্ষে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে 
পাই। 

“আজি এই জাতির বিপদের দিনে এই জাতির বে, তাহাকেই অস্ু- 
সন্ধান করিব। “নায়মাত্বা রলহীনেন লভ্যঃ 1 কিন্ত এই বল কিসের 

বল? পাশব বলে আত্মাকে পাইব না। এই বল প্রেমের বল। 
ইহাই মহাতআ্মীর বাণী, আর ইহাই সমগ্র ভারতের বাণী। এই 

'খাঁণীকে সার্থক করিতে হুইলে সকল স্বার্থপরতাঁকে, সকল হিংসা-ঘ্বণা- 
বিছেষকে বিসঙ্জন দিতে হইবে! 
"আমর! বাউলাট আইনের বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করি? আমযা 

বুঝিতে পারিয়াঁছ্ছি বে, রাঁউলাট আইন চলিলে আহঙাদর এই নবজ প্রত 



গেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । ৩৫ 

জাঁতিটাকে তাহার নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া তুলিতে বাধা প্রাপ্ত হইব । 
সেই বাধা অভিজ্রম করিতে হইলে সকল হেষ-হিংস বর্জন করিয়া! দেশ- 
প্রেমকে জাগাইতে হইবে । তাই মভাত্ম। গন্ধী বলিয়াছেদ, শত্রুকে দ্বখা- 
হিংসা! করিবে না, কারণ, প্রেমেই শত্রুকে জয় কর] যায্ব |” 

সত্বাগ্রহ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ফল 

এই সময় হইতেই গন্ধীর প্রভাব চিত্তরঞ্জনে স্বপ্রকাশ করিতে থাঁকে। 
সতা গ্রহের ফলে ১৯১৯ সালের ৩*শে মাচ্চ তারিখে দিল্লীতে রক্তপাত 

হইল। এই দিল্লীতে ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, উহাতে 
চিত্তরঞ্জন, :মিসেস্ বেসাণ্ট, ডাক্তার কিচলু প্রভৃতির সহিত এক সুরে 

আশতুবনিয়ন্্ণ প্রস্তাবের সম্পর্কে বন্ধৃতা করেন। বিধালপি 

এমনই বে ঠিক,উ্ভার পর-বৎসরে মহাত্মা গন্ধীর “সভ্যাগ্রহ” ব্রত উদ্যাপন 

উপলক্ষে দেশবাসী আত্মনিয়ন্ত্রণ মন্ত্রের সার্থকতা-সম্পাদনে উদ্যোগী হইল। 
সহকরবাসী একযোগে কাজকর্ম বন্ধ করে। কিন্তু রেলস্টেশনে মিষ্টাকস- 

/বিক্রেতা মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতে বিরত হয় নাই বলিয়া গোলযোগ হয়; 
উহা হইতেই নাকি হাঙ্গামার স্ত্রপাত হয়। মহাক্ষ! গন্ধী হাঙ্গাযা ও 

রক্তপাতের সংবাদ পাইয়া দিল্লীষাত্রা! করেন। পথে পুলিশ তাহাকে 

বাধা দিয়া প্রথমে মথুরায় লইয়া যায়। পরে ৰোদ্াই বিভাগের সীমানার 
মধ্যে থাকিবার জন্ত সরকার তাহার উপর আদেশ প্নেন। ইহার ফলে 
পঞ্জাবে ষে আগুন জলিরা উঠে, তাহার দীপক শিখা আজিও সমান তেছে 
জলিতেছে। পঞ্জাব-হাঙ্গামা ও অনাচারের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে । জালিয়াঁনওয়ালাবাগে ডায়ার়ের নৃশংসতা ; জনসন, ওক্রায়েন, 
বসওয়ার্থ স্মিথ প্রভৃতির অশান্থরিক অনাচার, ওভয়ারের মিলিটারী শাসন, 
হান্টার কমিটা নিয়োগ প্রভৃতির পুনরাবৃতি করিয়া! অকারণ গ্রস্থকলেবর 
বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যে এইটুকু লক্ষ্য করিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, দেশবাসীর সর্যশ্রেঠ রাজনৈতিক সন্মেলন কংগ্রেস পঞ্জাব 



৩৪ দেশবন্ধ চিতরঞন। 

আআাগাবের প্রকৃত তদস্তের জন্ত যে কমিটীর নিয়োগ করিয়াছিলেন, চিত্ত- 
জঞ্জন তক্ষখ্যে অগ্ভতম সদশ্যরূপে প্রভূত অনুবিধ। ও ক্ষতি সহীকার করিয়া 
দেশেব কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । এ কমিটীতে থাক্িম্বা চক্ষে 
ঘটনাস্থল লমৃহ পরিদর্শন করিয়! ও স্বকর্ণে নিপীড়িত লাঞিতগণের সাক্ষ্য 
গুনিয়! উহার মনে পঞ্জাবের স্বতির একটা দাগ লাগিয়া গিয়াছিল--সে. 

দাগ ইহজন্মে যাইবার নহে। রাউলাট আইন "বিধিবদ্ধ হওয়াতে 

চিত্তরগ্নের মনে অসহযোগের জমী প্রস্তুত হইয়াছিল, 
আবার কংগ্রেসের বে-সরকারী তদস্ত-সমিতিতে থাকিয়া সেই জমীতে 
বীজ উপ্ত ও অস্কুর উদগত হইল । 

অসহযোগ গ্রহণ ও বাঙ্গালায় নেতৃত্ব 

এ অবস্থায় চিত্তরঞ্জন প্রথমে কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেসে অসহ্- 

বোঁগের বিরুদ্ধবাদী হইলেও, নাগপুরের কংগ্রেসে মাত্রা শন্কীর যুক্তি- 

তর্কে যে অসহযোগের পরম পক্ষপাতী হইয়! উঠিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের 
বিষয় কিছুই নাই। (কলিকাতার কংগ্রেচস চিত্বরঞ্রন সরকারী স্কুল-কলেজ 

বর্জন ও আদালত-বঞ্জনের বিপক্ষে দ্াড়াইক়্াছিলেন, কিন্তু কয়েকমাস 

পরেই (ডিসেম্বর ম।সে ) নাগপুরের কংগ্রেসের অধিবেশনে চিত্তরগ্রন যেন 

নৃতন মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া দেশের সম্মুখে দাড়াইলেন। মহাত্ব! গন্ধীর 
সহিত অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচন৷ করিয়া যখন তিনি 
বুঝিলেন, অসহযোগ তিন্ন এ দেশের অবস্থা! প্রতীকারের 
আর উপায় নাই, তখন তিনি সম্পূর্ণ অসহযোগী হইলেন। 
ভাহার কাছে 91 788580799 বা আধা-থিচুড়ী কাঁধ কেহ প্রত্যাশা 
করেনাই যাহ! তিনি অন্তায় বা অসত্য বলিয়া একবার বুঝিবেন, 
তাহ! বিষবৎ বর্জন কত্িবেন, এইক্সপই প্রকৃতি ভীহার। ভাই তিনি যখন 

মহাত্মার ধুক্কিতর্কে বুঝিলেন, অহিংস অসহযোগ ভিন্ন উপাত্থ নাই, তখনই 



দেশবদ্ধু চিত্তরঞল। পপ 

তিনি গ্বয়ং নাগপুর কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগ মস্তব্য 
উপস্থাপিত করিলেন । ইহাতে মহাত্মা গন্ধীর অদ্ভূত প্রত্ভাক 
ফেমল . সপ্রমাণ হয়। তেমনই চিত্তরঞ্জনের সকার ও কর্তব্যবুদ্ধির 
পর্বিচয় পাওয়া যায় । চিত্তরঞ্রন অন্ত অনেকের মত কেবল মুখেক 

কর্থায অসহযোগ অবলম্বন করেন নাই, তিনি কাঙ্জেও-_নিজেয় জীবনেও 
সেই মন্ত্রের উপাসক হইয়া, বিপুল অর্থাগমের পন্থা বিসর্জন দ্বিয়া দেশের 
কাজে সন্ত্যাসী সাজিয়াছেন, আর সেই গুণে আজ বাজালীর হ্ৃদয়-সিংহা- 
সনে রাজ] হইয়া বসিয়াছেন। 

বরিশাল কনৃফারেন্ন 

বরিশালের প্রাদেশিক কন্ফারেম্সে সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল. 
যখন অসহযোগের বিপক্ষে কৃট যুক্তিতর্ক উদ্ধত করিয়া ও 
রাজ শব্দের বিকৃত ব্যাথা। করিয়া “বাঙ্গালীর শিষ্য রক্ষা 

করিতে বাঙ্গালীকে উদ্বদ্ধ করিতেছিলেন এবং বাঙ্গালী কোন 

916৮০; ( মহাত্মা গন্ধী )মানিবে না বলিয়া তারম্বরে ঘোষণ। করিতে- 

ছিলেন, সেই সময়ে চিত্তরঞ্জন সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্ুথে ধাড়াইয়। 
স্বরাজ, অসহযোগ ও মহাত্স] গন্ধীর সমর্থনে যে প্রাণম্পশিনী বক্তৃতা! 
দিয়াছিলেন, ভাহা আজিও লোকের কর্ণে যেন ধ্বনিত-প্রতিধবনিত হই- 
তেছে। চিত্তরঞ্জনের ম্বরাজের ব্যাথ্যা সযত্বে কঠে ধারণ করিবার যোগ্য, 

সে ব্যাখ্যা পরে উদ্ধত করিব। তবে এইটুকু এখানে বলিয়া রাখি যে, 
সে দিন বরিশালে বাঙ্গালী চিত্তরগ্রনের যে শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, 
বুঝি বরিশালের অগ্কতম জন-নায়ক বাপ্ধী শরৎকুমার ব্যতীত অপর 
কেহুই সে সভায়'সে পরিচয় দিতে পারেন নাই। 

গুরু গঙ্ধী 

চিত্তরঞ্জন যে ভাবের ভাবুক হুইয়াছিলেন,ঘে রসের রসিক হইয়াছিলেন, 



৩৮ দেশবদু চিত্তরঞ্জন । 

তাঁহতেই তয় হইয়াছিলেন। যখন তিনি মহাত্মা গন্ধীর ভাবে আন্থপ্রাশিত 
ভইজেন, তখন তাছার প্রাণে যে ভাব-মন্দাকিনীর পুণ্য প্রবাহ বহিষ়্া ছিল, 
শাহ! ডাকার স্বার্থপরতা ও ভোগবিলাসকে যত্ত মাতন্গের মন্ত ডানাইয়। 
ইয়া! শিয়াছিল। ধন্য গুরু, সার্থক শিষা ! একনব্য গুরু ভ্রোণকে করাঙ্গুলি 

. উপহার দিয়াছিল। চিত্তরগরন গুরু গম্ধীকে তাহার অপেক্গণ?ও বড় শ্বার্থ- 

বলি উপহার দিয়াছেন, বলিয়াছেন £- 

রঃ আমি নিয়েছি দাড়, তুলেছি পাল, 
তুমি এখন ধর গো! চাল, 

ওগে। কর্ণধার 

আমার মরণ বাঁতন, ঢেউয়ের নাচন, 

ভাঁবনা কি বা ভার, 

তোমারে করি নমস্কার! 

আমি সহায় খুঁজে পরের দ্বারে, 

ফিরবো না আর বারে বারে 

ওগো কর্ণধার-- 

কেবল তুমিই আছ, আমিই আছি, 
এই জেনেছি সার, 

তোমাঁরে করি নমস্কার ! 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
মানুষটাকে বুঝিতে পারিলে মানুষের জীবনের দ্টনাগুলি বুঝিতে 

কষ্ট পাইতে হয় না। এই জন্ত চিত্তবঞ্জনকে বুঝাইবার যথাসাধা প্রস্নাস 

পাইয়াছি। এইবার তাহার জীবন-কথার আলোচনা করিব। অবশ্ঠ, 
'মাঙষের জীবিতকালে মান্ষের জীবনের কথা পূর্ণভাবে আলোচনা কর! 

অসম্ভব, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কর্তব্যও নহে। বিশেষতঃ এই স্তর গ্রন্থে 

জীবন-কথা সবিষ্তারে আলোচনা করাঁও এ রচনার উদ্দেশ্য নহে। . এই 
'হেতু যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে দেশবন্ধুর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি এই 
স্থানে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। 

বাল্য ও যৌবন 

ই বলিয়াছি, বিক্রমপুর দেশবন্ধুর পিতৃপিতাঁমহের. আদিম নিবাস 
$ 

হইর্লেও চিত্তরঞ্জনের জন্ম হইয়াছিল ১২৭৭ সালের ২*শে কার্ঠিক কলি- 
কাতার পটলডার্গা স্্ীটে ভূবনমোহনের বাসাবাটীতে । চিত্বরঞ্জনের জদ্মের 
কয়েক বৎসর পরে তূবনমোহন ভবানীপুরে উঠিয়। ফান? বাঁল্যে ভবানী- 
পুরেই চিন্তরঞ্জনের শিক্ষাকার্ধা সম্পন্ন হয়। তিনি ভবানীপুরের নুন 

মিশনারী স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন এবং তথা হইতেউ প্রবেশিক। পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকার়্ পাশ হইয়া তিনি কলিকাঁতার প্রেসিডেন্সী 
কালেজে প্রবেশ করেন এবং তথা! হইতে এফ, এ, ওবি, এ পরীক্ষায় 
স্উত্তীণ ছন। যেবৎসর (১৮৯ সাল) তিনি বি, এ, ডিগ্রী প্রাপ্ত হন, 

“সে বংসর তাঁহার অনার্সে পাশ €ইবার কথা ।, কিন্তু অতি অন্ন মার্কের 
'্জভাবে তিনি অনার্প পান নাই বলিয়! তাহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল! 
স্কালেজ্ে পাঠাভ্যাকালেই তিনি সাহিত্যে বাৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন 



8০. দেশবন্ধু চিতরঞন। 

এবং রচনায় ও বক্তার ছাত্রবর্গের মধ খ্যাতি অর্জন করিয়া, 

ছিলেন । এই সফল কারণে তাহার অনার্স বিভাগে নাম না থাকার তিনি 
নিজেও যেমন ক্ষু্ হইয়াছিলেন, তেমনই তীহার বন্ধুবর্গও বিশ্মিত হইয়া", 
চিলের। 

| বিলাতে শিক্ষা 

বি, এ, পাশ করার পর চিত্তরঞ্জনের পিতা তাহাকে সিভিল সাধ্বিস। 
পরীক্ষার নিমিত প্রত্বত হইবার জন্ত বিলাতে প্রেরণ করেন। তখনকার 
দিনে ইহাই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সম্তানের মন্কাতীর্৫ঘ বা কা শীতীর্থস্বরাপ 
ছিল।। পুত্র সিভিল সার্ভ্যা্ট হ্টতে পারিলে জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত 
হইল, এমনই একটা ধারণা বাঙালী পিতার মনে বদ্ধমূল হইক্নাছিল। 
বাঙালীর ঘরে ঘরে লোকের মুখে রটিত-_ 

“লেখা -পড় করে যে 

গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে ॥* 

অর্থাৎ লেখাপড়ার চরম উদ্দেশ্যই ছিল অর্থ উপার্জন কর্ধী, বড় চাকুরে' 

হওয়া, গাড়ী-ঘোঁড়া চড়া । কিন্ত এ “চষ্ঈুরে' লেখা-পড়া--এ অন্ভীঃরা, 

বিষ্ার পরিণতি কোথায়, তাহা বাঙ্গালী পিতামাতা ভাবিয়া দেখিতেন 
কিনা সন্দেহ। দেকালের ঠানদি বা পিসীরা আশীর্বাদ করিতেন, 
“বাবা, দারোগ! হও ।” ইহার বাড়া আশীর্বাদ তাহারা করিতে জানিতেন 
না। অর্থাৎ ছেলে লেখাপড়া শিখি! চাকুরী করিবে, ইহাই ছিল 
ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবাঁর উদ্দেশ্ত । কেরাণীগিরী, দারোগাগিরী,-- 

খড় জোর হাকিমী, জঙজিয়তী, ওক1]লতী, ডাক্তারী! সকলের চেয়ে চরম 
বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভ্যাপ্ট হইয়া আসা। সকল পেশারই গোড়ার 

কর্ণা--অর্থ উপার্জন করা, মানুষ হওয়া নহে । কিসে হেলে 
থাঙ্ছঘের মত মাছষ হইতে পারে, দেশের সেবা দশের সেবা করিতে পারে», 

ছেশের ধনাগষ সম্বন্ধে নিত্য নৃতন চিন্তার পথ আবিষ্কার করিতে পারে, 



* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৪৯ 

অঞ্থবা জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্ভ এবং ষৌলিক গবেষণার দারা শত সহজ 
লোকের জীবিকার্জনের পথ আবিষারের জন্ত লেখাপড়ার সম্যবহার 
করিতে পারে, স্বাবলম্বী ও আত্মশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, জাতি্ক 
ও জগতের এহিক ও পারত্রিক মৃক্কিব পথ সন্ধান করিতে পারে, 
সকল চিন্তা বাঙ্গালী মাতাপিতার মনে স্থান পাইত কি না সন্দেহ। 
রসরসিক-প্রধাঁন নাট্যকার অস্ৃতলাল বনু একদ্িন বলিয়াছিলেন, “আমর! 

ছেলেপুলেকে লেখাপড়া শ্রিথাই, এ কথায় সন্দেহ নাই। কেন না» 
ছেলেরা লিখিতেও শিখে, পড়িতেও শিখে, কিন্তু এঁ পর্যস্ত--বিদ্তা শিখে 

না, মানুষ হয় ন11” গোলামীর মোহ বাঙ্গালীর এমনই অস্থি-মজ্জাগত 

হইয়! গিপাছিল যে, হয় ত উহারই ফলে চিত্তরঞ্জন সিভিলিয়ান “সাহেব” 

হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পাঁরিতেন। তাহার পিতা সেই 

উদ্দেশ্রেই স্ীহাঁকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহা পূর্ণ হইলে হয় ত 
বাঙ্গালার জাতীর জাগরণের ইতিহাস ভিন্নাকার ধারণ করিত। কিন্তু. 

বাঙ্গাল! ও বাঙ্গালীর বড় সৌভাগো সে উদ্দেশ্ত সফল হয় নাই, চিত্তরঞ্জন 
চাকুরে “সিভিলিয়াঁন সাহেব” হইয়া আসেন নাই,শ্বাঁধীন-বৃত্তিজীবী ব্যারি- 

টার হইয়া আসিয়াছিলেন। এখানেও বিধাতার মঙ্গল-হন্ম্পর্শের পরি- 
চয় পাওয়া যায়। | 

বিলাতে শিক্ষার প্রকৃতি 

চিত্তরজন পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন। তখন তাহার বয়স 

২১ বৎসর । পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে. 

তাহার অন্ভুত বন্তৃতা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। বিলা- 
তের অনেক সভা-সমিতিতে এই যুবক বাঙ্গালীর অনশ্যসাঁধারণ প্রতিভা 
ও বাগ্সিতার পরিচয় সে সময়ে অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেশের 

প্রেলিডেন্দী কালেজে অধ্যযনকালে চিত্তরঞ্জন কালেজের 10৩১5608000 

যে প্রতিভার প্রথম পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিলাতে পরিপুষ্টি লাঁভ 



৪ দেশবসু ভিতর । 

করিল --যুবক হইলেও িততরঞন তাহার রাঁজনীতিজানের এবং, ইতিহাস 
ও সাঁছিত্যতচ্্চার সম্যক সধ্যবহার করিতে লাঁগিলেন। তীহার শিক্ষা 

 বিষ্যালিয়ের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় নাই। পাঠাপুস্তক্ষের বাহিরে থে 
একটা প্রকাণ্ড উদার উন্মুক্ত জগতের অস্তিত্ব আছে; চিত্তরঞ্জন শিক্ষা 
'অর্থে তাহা বুঝিয়াছিলেন। আর উহা! বুখিয়াছিলেন বলিয়া প্রাপটি 
লক্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাঁখেন নাই--আপনার গণ্তীর বাহিরের বিষয় 

ও মান্টষফকে আপনার করিয়া লইতে শিখিয়াছিলেন। ইহাতে শিক্ষার 
প্রকত উদ্দেশ্ব সাধিত হইয়! থাকে ইহাতে ই মাতষের মনুষ্যত্ব বিকসিত 
হয়। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা সেই খাতে পরিচালিত হয়,ন1 

বলিয়া--আমর] গভাঙগগতিক খাতে ছেলেদের জীবনের ধারা বাধিয়া! দিই 
বলিয়াই কি আমাদের এই অবনতি--এই ধ্বংসের মুখে ভ্রুত ধাঁবন ? 

রাজনৈতিক বক্ত তায় দেশ-০প্রম 

পিক্িল সার্ব্বিল পরীক্ষা দিবার পর চিত্তরঞ্জন দ্বিগুণ উৎসাহে বিলাঁ- 
,ধতের কোনও কোনও রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করিতে লাঁগিলেন। 

বখনও পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই। সেই সময়ে তারতীয়ের রাজ- 

নীতির অন্যতম শিক্ষাগুরু স্বরাজ মন্ত্রের প্রথম ও প্রধান পুরোহিত দাদা 
ভাই নৌরজী পালশমেন্টে প্রবেশলাভের নিমিত প্রয়াস পাইতেছিলেন। 
চিত্তরঞ্জন মাতৃঘজ্ঞে আছতি দিবার এমন সুষেঁগ পরিত্যাগ করিবেন, 
ইহা] কখনও সম্ভব হইতে পারে না। দেশ-প্রেম যাহার অস্থিমজ্জাগত, 

স্থজাতিগ্রীতি ধাহার ধ্যান-ধারণা, সেই চিত্রগ্রন স্বজাতির ও ত্বদেশের 
'*গৌরব-রবি দাদাভাইয়ের পক্ষসমর্থন করিবেন, সেই অপৃরিণত বয়স 
হইতেই যে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রত! 
কি? তিনি বিলাতের নানাস্থানে ইংরেজ নরনারীকে দাদাভাইয়ের 
নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা জলম্তভাষায় ব্ক্তৃত1 কিয়! বুঝাইয়াঁ দিতে 
ক্বাগিলেন। নবীন বাঙ্গালী যুবকের দেই সকল বক্তা এতদূর 
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প্রাণিষ্পর্শিনী হইরাছিল খে, স্থানীয় বহু শক্তিশালী সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে, - 
চিন্তরঞনের গ্রশংস! শতমুখে উচ্চারিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতা-সমূহে ' 
চিতরগ্রনের অস্তনিহিত স্বদেশ-প্রেমের বীজ অস্কুরিত হইন্স। দেখা! দিয়া 
ছিল, কালে উহ! ফলফুলে, মুকুলিত হুইয়1 বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া 

ছিল । 

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা 

কিন্তু চিত্তঃঞজন একদিকে যেমন সেই অল্প বয়সেই থাঁতি অঞ্জনে . 

সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনই অন্যদিকে তাহার অকৃতিত্ের পরিচয় পরি- 

কুট হইয়া উঠে। চিত্তরঞ্জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই পারিলেন না। 
তাহার আত্মীয়স্বজন অতাজ্ মনঃক্ষু্ হইয়াছিলেন। হইবার কারণওষে - 
ছিল না, এমন নভে | দেশে চিত্তরঞ্জনের সংসারে অর্থের অনাটন--উপরস্ধ 

ভুবনমোহন খণজালে বিজড়িত ; স্মুতরাং আত্মীয়ম্বজন আশা করিয়া- 
ছিলেন, চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ধিস পাশ হইলে সংসারের কষ্ট ঘুচিবে। 
কিন্ত সেআশায় তাহাদিগকে নিরাঁশ হইতে হইল। নম্দীর একটি কুল . 
ভাঙ্গে, অপর কূল ভরে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। যাঁহা চিত্তরঞরনের 
আত্মীযন্ব জনের দুঃখের কারণ হইল,তাহাই আবার চিত্তরঞ্জনের দেশবাসীর 
স্বথের সোপান হইল । চিত্তরঞ্জন দাসত্বের পথে পা বাড়াইকস! ফিরিয়। 

আসিলেন, ইহাতে তাহার সংসারের আপাততঃ ছুঃখ খুচিল না, কিন্ত 
দেশ তীহাঁকে পাইবার সুযোগ পাইল । চিত্তরঞ্জন স্বাধীন জীবিকাঞ্জনের 

জন্ ব্যারিষ্টারী পড়া স্তিব করিলেন। ইহাতে তিনি কৃত্তকার্যাও হইলেন, 
 সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৩ খুঠাবে দেশে ফিগিলেন। এ 
বৎসরেই তিনি কলিকাতাঁর হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আর্ত 

করেন। 

চিভরঞ্জন দেশেরই চি্ভরঞ্জন 

চিতরন যে সময়ে বিনাতে ধান এবং ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া 
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'াসেদ, সে সময়ে এ দেশের লোঁক প্রায়শঃ বিশাতে গেলে “সাহেব 

সাঁজিয়া দেশে ফিরিত। তাহারা দেশী ভাষা, দেশী পোষাক, দেশী 

আচার, দেশী আদবকায়মা, দেশী মাছ্ষ কিছুই ভালবাসিত না। এক 

কথায় তাহার! পূরাদত্তর হাটকোটিধারী “নেটিব-দেধী” ইঙ্গব্গরূপ অদ্ভুত 

জীবে পরিণত হইত | কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার যে চিত্র আাকিয়া গিয়া 

ছেন-_-"আমর| বিলেতফের্ভা ক'ভাই”__তাহার তুলনা নাই। তাহার 

সেই “বিলাতী ধরণে কাঁসি, বিলাতী ধরণে হাসি”, আর “পা ফাক 

করিয়া চুকুট টানিতে বড্ডই ভালবাষি* যে পড়িয়াছে, সে-ই ইঙ্গবঙ্গের 

বন্দ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে । রূসরসিক নাট্যকার অমৃতলাল 

বাহাদিগকে “কিন্ভুত কিমাকার যেন কিসের মতন। আহা বেঁচে থাক 

বেচে থাক, নৰ পুরুষরতন 1” বলিল! সম্বোধন করিয়াছেন, তাহারা এই 
ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়েরই একাঙ্গ। বিলাতে থাকিয়া, বিলাঁতী সমাজে চলা- 

ফির! মলা-মিশা করিয়া চিত্তরঞ্জন যে বিন্দুমাত্রও ইঙ্গ-বঙ্গ-ভাবাপন্ন হন 

নাই, এমন কথ! আমরা বলিতেছি না। তীহাঁর বেশভূষা, হাব-ভাব, 
চাল-চলন--সেই "প] ফাক করিয়া চুরুট টানিতে বড্ডই ভালবাসি”র 
দলের মত হয় নাই, তাহাঁও কেহ জোর করিয়! বলিতে পারে না। কেন 

না, এ দেশে আসিব।র পর ব্যারিষ্টারী করিবার কালে চিত্তরঞ্জন মিঃ সি, 

আর, দাশই হইঙ্জাছিলেন, কোটেই কি, আর সভা-দমিতি, কনফার্ম 

করমটী, বা মজলীন মাইফেলেই কি, মিঃ দাশকে হ্যাটকোট সাজে 

বিলাতী বুলীতে মজগুল হইয়। থাকতে কে না দেখিয়াছে? কিস্তু তাহা 

হইলেও সেই বিদেশী আবহাওয়ার মাঝেও মিঃ সি, আর, দাশের মনের 

এক কোণ হইতে দেশের চিত্তরগ্তনকে সকল সময়েই দেখা যাইত ।' 

দেশের সাহিত্য-সেবায়, দেশের দরিদ্রনারায়ণের সেবায় দেশের 

রাজনীতি চচ্চার,। দেশের আত্মীয়-কুটুঘ-পোষণে দেশের চিত্তরঞনের 

প্রকৃত রূপ 1মঃ সি, আর, দাশের মধ্য হইতে যখন তখন 

ফুটিযা বাহির হুইত। ফল কথা, ক্ষুত্র সঙ্কীর্ণ বিদেষ্মী পোষাক 
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চিত্তরঞ্জনের বিরাট দেশ-প্রমিক মনটিকে ঢাকিত্া রাখিতে সমর্থ হক্ব 
নাই। 

চিত্তরঞ্জন ইঞ্জ-বঙ্গ-সমাজের একজন হইলেও--ইঙগবঙ্গের সহিত তাহা 
বেশী মেলামিশা হইলেও চিত্বরঞ্জন কখনও খাটি ইঙ্গবঙ্জ হইতে পারেন 
নাই। তখনফাঁর কালের অধিকাংশ ইঙ্গ-বঙ্গ দেশের সব জিনিসকে 
28305 দেখিতেন--দেশের সবই খাটো, সবই মলিন, সবই কদর্ধ্য, ইহাই 
তাঁহাদের অনেকের ধারণ। ছিল। নিজে “নেটিভ, হইলেও ভীহারা 
ইংরেজের মত এ দেশের মানুষকে বাঞ্জিনিসকে *নেটিব বলিয়া ঘ্বপা 

নাসিক কুঞ্চন করিতেন । বল। বাহুল্য, দেশের লোকও তাহাদের এ 

এ স্বণা জুন সমেত ফিরাইয়া দিত ! তাই 'শ্বদেশীর আমলের নলিনীনাথ 

€ বর্তমান “ঁবজলী”র 'নলিনীনাথ সরকার) তাহার গানে রচিয়া 

ছিলেন :- 
“নতুন সাজে সেজোঁছ আব বিলাত-ফেরত আমর! । 

ইঙ্গ-বঙ্গ হাদ্ারবে যেন শৃঙ্গবিহীন দামড়া |” 

চিন্তরপগ্চন কিন্তু ইঙ্গ-বঙ্গ দলের একজন হইলেও দেশের কোন 

জিনিলকে ছোট বা খাটে! দেখিতৈন না, জন্মস্ৃমির কোনও নিন্দা! 
তাহার সহা হইত না। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে দেই যুৰাঁবয়সেই ভিত্র- 
রগ্তন তাঁহার দেশ-ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন | সেই সমক্জে-১৮৯২ সালে 
বখন দ্রিতরগুন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন, তথন এক. ঘটন! সংঘটিত 
হয় । উহার পর-বৎসরই চিত্তরঞ্জন দেশে প্রত্যাবর্তন কক্সেন। এ বৎসরে 
বৃটিশ পাল্পামেন্ট মহাসভায় জেমস্ ম্যাকলিন নামক কোনও সদস্য বন্ৃ- 

তাঁর মুখে ভারতবাসীকে অযথা অভদ্রোচিত আক্রমণ করিয়া গালি দেন, 
বলেন,-ভারতীয়রা ক্রীতদাসের জাতি, মুসলমানরা দাস এবং হিন্দুরা 
চুক্তিবদ্ধ দাস; অথবা মুসলমানরা গোলাম, হিন্দুরা গোলামের গোলাম । 
যুবক চিত্তরঞ্জনের দেশ-প্রেমিক প্রাণ ইহাতে মহা ক্ষু্ধ ও খিচলিত ভুইয়া 
উঠে। এ অপমানের জালা তিনি কখনও বিস্বত হন নাই। তিনি 
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লেখাপড়ার ফথা-_-আইন অধ্যয়নের কথা-জগৎ*সংসারের কথা ভুলিয়া 
গেলেন। তখন তাহার একমন্টুর লক্ষ্য হইল-__কিসে অপমানের প্রতি- 

শোঁধ লইতে পাবেন, কিলে জনন ভ্বন্মতূমির মুখ রাখিতে পারেন । 
একটা মিথ্যাবাদী লোক তাহার সাদা চামড়ার জোরে সারা বিশ্বের 
সম্মুখে ডাহার শ্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সন্তানগণকে গোলাম ও 

. গোলামের গোলাম আখ্য। দি অপমানিত করিল, আর তিনি নীরবে 
অবনতমত্তফে তাহ সহ করিবেন-- পাঠ্যপুস্তক ক্রোঁড়ে লইয়! পরীক্ষার্থে 
প্রস্তত হইবার নিমিত্ত বসিয়া থাঁকিবেন? দূর হউক এমন পরীক্সাঁ_. 
ভাগাইয়া দও এমন পাঠ্যপুস্তক কর্শন[শাজলে ! চিত্তরঞ্জন প্রবাণী 

_ভারতীয়ের বয়ে ঘরে থুরিয়া, তাহাদিগের সম্মতি গ্রহণ করিয়া লণ্ুনের 
এক্স্ট।র হলে এক সভার অধিবেশন করাইলেন। সে সভায় এ উদ্ধত 
শিট ম্যাকলিনের কথার তীব্র প্রতিবাদ হইল। চিত্তরগ্রন স্বয়ং এ 
সভায় জালাময়ী ভাষায় বক্তঁত1 করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন 

ইহার ফল বড সহজ হইল না। ইংলগ্ডের শক্তিশালী সংবাদপত্র- 

সমূহে তাহার বক্ৃত1 উদ্ধত হইল এবং প্রবন্ধে ও পত্রে উহার তুমুল সমা- 
লোচনা চলিল। ফলে ইংলগ্ডে এ বিরয়ে একট! সাড়া! পড়িয়া গেল। 

ব্যাপারের এই স্থানেই নিবৃত্তি হইল না। জিবারল দলের নেত জগদ- 
বরেণা মহামতি গ্লাডষ্টোনের নেতৃত্বে ওল্হ্াম নামক স্থানে এক বিরাট” 
সভার অধিবেশন হইল | *লিবারল মতাবলম্বীর] চিত্বরগ্রনকে সেই গ্ভায় 
বন্তৃত1 দিধার নিমিত্ত আমন্ত্রণ কজিলেন। চিত্তরঞ্জন সে দিন যে মর্শস্পপিনী 

বন্তৃত করেল, তাহার ফলে ভারতের নিন্দুক মিথ্যাবাদী ম্যাক্লিনকে 

জগতের.সমক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইয়াছিল, ম্যাকৃলিনের পালণ- 
মেণ্টের সদস্তপদও ঘুচিয়াছিল। ইহা! হইতে চিত্তরগ্রনের জীবন-প্রভাত 
হইতেই তীহার হ্বদেশ ও স্বজাতি-গ্রীতির পরিচয় পাওয়া যার। কৰি 
কবট বলিয়াছেন,--“এমন মানুষ কি আছে-বাহার আত্মা এতই খুমঘোরে 
অচৈতচ্ক থে, জল্পভূমির কথা বলিতে আননে গর্বে উচ্ভ্ুলিত হইয়া ন 
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উঠে?” কবিস্কট ভারত দেখেন নাই, ভারতের লোকের সহিত ঈীরিচিত্ত 

হন নাই। হলে এমন লোৌকেরও তিনি পরিচয় পাইতেন, যাহার জন্ু 
ত/হার এ ধারণ! শিথিলমূল হইতে পারিত। কিন্ত চিত্তরঞ্জনের জীবনের 
প্রথম প্রভাতেই কবি স্কটের বর্ণিত হ্বদেশপ্রেমিকের মহাভাবালোকের 
কিরণসম্পাত হইয়াছিল । চিত্বরঞ্জনের পরবর্তী জীবনে উহাই দ্বাদশ ভাক্কর- 
প্রভায় শ্বপ্রকাশ করিয়া দেশ ও জাতিকে চিরগোৌরবোজ্জল করিয়াছে। 
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মোটা হক সে সোন। মোদের 
মায়ের ক্ষেতের ধান; 

পে ধে মায়ের ক্েতের ধান।” 

চিত্তরঞ্জনের মনের এ ম্বাঁধীনবৃত্তি শৈশব হইতেই স্ফুরিত হইয়াছিল। 
নিজের পুরুষকার দ্বার! যতটা সম্ভব, ততটা ভাগ্যোন্নতির চেষ্টায় চিত্তরঞ্জন 

আত্মনিয়োগ করিলেন। এজন্য তাহার পরিশ্রমের ক্রটি ছিল না| হাঁই- 
কোটে প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম প্রবেশার্থীর প্রসার-প্রতিপতি 
প্রতিষ্ঠা করা- বিশেষতঃ বিনা “মুরুব্বির” সাহায্যে- কষ্টসাধ্য বলিয। 
চিতরঞ্রন প্রায়শ$ যফঃম্ঘলের নিয়-আদালতে মামলার ভার লইতে লাগি- 
লেন। সঙ্গে সঙ্গে আইনে বুৎপন্ন হইবার জন্য যোগীর স্কায় সাধনাক্স 

বলিতে লাগিলেন__-আইনপুস্তক অধ্যয়নে তিনি প্রথম-শিক্ষার্থীর মত 
মনোভিনিবেশ করিলেন । সে সময়ে সংসারের কষ্ট ঘুচাইবার জন্য তিনি 
ঘষে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বু শিক্ষার্থীরই অনুকরণীয়। 

প্রতিভার বিকাশ । 

সে পরিশ্রমের পুরস্কার 'মলিতে অধিক বিলম্বও হইল না। প্রতিভা 

ভশ্মাচ্ছাদিত বহর মত কিছুকাল গুপ্ত থাকিলেও সময়ে আত্মপ্রকাশ 

করিয়া থাকে । চিত্তরঞ্জনে যথার্থ ঈশ্বরদত্ত গ্রতিভ! ছিল। সেই প্রতিভা- 
বিকাশের এক নুন্দর অবসর উপস্থিত হইল। বলিয়াছি, চিত্তরঞ্জন চির- 
দিনই দেশ-প্রেমিক | সে দেশ-প্রেমের পরিচয় দিবার সময় আসিল। 
বাঙ্গালার সে এক মহাযুগ । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষণে কি সুক্ষণে বলিতে 

পারি না, ভারতের তদানীস্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কাঙ্জন বন্গ-ভঙ্গের 

ব্যবস্থা! করিলেন। উহার ফলে দেশব্যাপী খদেশী আন্দোলন উপস্থিত 
হইল, বাঙ্গালীর জীবনে এক নব পর্যযায় দেখা দিল। জাতির জাগরণের 
ইতিহাসে উহা চিরম্মরণীয। সেই ত্বদেশী সাধনার দিনে দেশ-প্রেমের 
ভাব-বস্তায় ধাহার! আপনি ভাসির়াছিলেন ও দেশকে ভাসাইয়াছিলেন, 
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তাহাদের মধো শ্বীমরধিন্দ অগ্রণী। তাহার “বন্দে মাতরম্* পত্র গে 
সময়ে দেশবাসীকে যে ভাবে জাতীয় আত্মসম্মানজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, 
এমন আর কিছুতে করিয়াছিল কি ন! সন্দেহ। বাঙ্গালী অরবিতন্দর 

ডাকে-_ 

“সেদিন প্রভাতে নৃতন তপন” 
নেখিয়াছিল, বুঝিয়াছিল, 

“এ নহে কাহিনী, এ নহে হগপন' 

তাহার জননী জন্মভূমি স্ব্গাদপি গরীরধী। সেদিন বাঙ্গালী কণ্ে 
কণ্ঠ মিলাইয়৷ গাহিয্াছিল, - 

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, 

আমার দেশ 

আমরা মুছ্ছাব মা ভোর কালিমা, মান্ষ আমর! 

নহি তমেষ। 

অরবিন্দের পক্ষালম্বন 

সে জাগরণের দিনে দেশবরেণা শ্রীমরবিন্দ অন্ান্ত ফ্লেশপ্রেমিকের 
মত “শ্বদেশী” মামলার বেড়াঙ্জালে ঘেরা পর্ভেলেন, সরকার তীহার নামে 
ষড়যন্ত্রের মালা আনয়ন করিলেন,-সে মামল! ১৯০৯ সালের আলি- 
পুরের ষোঁমার মামল1। দেশ-প্রেমিক . চিত্তরঞ্জন সে মামলায় শ্রাত্ঝর- 
বিন্দের পক্ষে দাড়াইলেন। সেই ইতিহাস-প্রসিন্ধ মামলায় সরকারপক্ষে 
ব্যারিষ্টার নর্টনের ৰিপক্ষে চিত্তরপ্রন ফৌজদারী আইনে যে অসাধারণ 
পাঁগিত্য ও বুযুৎপত্তি দেখাইলেন, উহাতে তাহার যশোভাতি দিকে দিকে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া! পড়িল । সেই সমর হুইতেই তিনি বাঞ্জালীর মধ্যে 
5286 0175859] 15দ5৩ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। আদীর্ঘ আট মাস কাল 
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তিন্দি এই মাষলান্স নিযুক্ত ছিলেন, কিন্ত ইহা! স্বদেশী মামল। বলিয়া 
তিনি ইহা হইতে বৎ্সাষান্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাতে 
সংসারপাঁপনের জন্য তাহাকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া খণগ্রহণ করিতে 

হইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই স্থার্থত্যাগের ফল-_অরবিন্দের 
| বিপ্লববাদী যুবকগণের স্বপক্ষে চিত্তরঞজনের মম্ঘস্পপিনী 

বক্তৃহা শ্রবণে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি উডরফ অশ্রু সংবরণ করিতে 

পারেন নাই, আদালতত উপস্থিত ব্যারিষ্টার, উকীল বা অন্তান্ শ্রোতা 
ত দূরের কথা। চিত্তরপ্রন বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া মুক্ত অরবিন্দের 
হত্যধারণ করিয়া আদাঁলত-কক্ষ ত্যাগ করিলেন । নবভারতের মুক্তির 
ইতিহাসে ইহ মাবচ্চঞ্রদ্িবাকর স্ুবর্ণাক্ষবে িখিত থাকিবে। ,চিত্ত- 

রঞ্জনের জীান-সংগ্রামের প্রথমপ্রভাতে তাাগের এই থে অরণগ্োদয়, 
উকাই পরে মধশহৃম তগুরূপে দিগ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল। 

এক হিসি চিত্তরঞ্জন যেমন এই ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, 
আর এক হিসাবে ভেমন্ই লাঁভবাঁন্ও হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাহার 
এ ভাগের পুরস্কার দিম্াছিলেন। এই মামলা হইতে চিত্তরঞ্জনকে যেমন 

ধণগ্রন্ত হইতে হইয়াছিল তেমনই “এই মামলা হইতেই দেশে দেশে 
তাহার নাম প্রচারিত হইফ্জা পডে এবং লোক তাহার গভীর ;আইনজ্ঞানে 
আস্থাবান্ হইক়্া ত.হাকে মামলার ভাঁর দিতে থাকে। 

ভাঁগ্যের উন্নতি 

ইহার অল্পদিন পরেই ঢাকার প্রসিদ্ধ ষড়যন্ত্র মামলার ভাঁর চিত্তরগ্রনের 
উপর ন্তম্ত হয়, চিত্তরঞ্জন আঁসালী-দর পক্ষসমর্থন করেন । এ মামলায় এঘং 

প্রধর্তী অনেকগুলি স্বদ্বেশী বয়কট মামলায় আসামীর পক্ষসমর্থন করিয়া 
চিত্তবগ্রন যুগপৎ আইন-পীত্ডিত্যের ও ত্যাগের পরিচয় দেন। এ সব 
দেশী মামলাতেও তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন দাই কিন্ত বিধি 
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সপ্রস্, তীহার ত্যাগ ও পাণ্ডিত্যের মাহাত্ম্য হাইকোর্টেও বিস্তার লাভ 
করিল, তদবধি কোনও প্রতিযোগতাই চিত্তরঞ্রনের ভাগ্যোক্রতির পথে 
অন্তরায় হইতে সমর্থ হইল না। 

পিভৃধণ পরিশোধ । 

মামলার পর মামলায় চিত্তরঞ্জন প্রভৃত অর্ধোপার্জন করিতে 

লাগিলেন। লোকও তীহঠার উপর মামলার ভার দিয়! নিশ্চিত 

হইতে লাগিল, কেন শা, লোকের এক] বিশ্বাসই জন্মিয় 
গেল, চিত্তরঞ্জনের আইন-জ্ঞান ও বক্ৃতাশক্তি অজেয়। বস্ততঃ অর- 

বিন্দের মামলা-জয়ের পরদিনই চিত্তরঞ্জন বলিতে পারিতেন,"আামি প্রাতে 
শধ্যাত্যাগ করিয়] দেখিলাম, আমি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়ছি।” বস্তুতঃ 

এতদিন যেন চিত্তরঞ্জনের 'পাথর-চাপা কপাল” ছিল, এখন খে।দ। যেন্ 
হঞ্সড় ফুড়িয়া চিত্তরঞ্রনের ঘরে টাক ছড়াইতে লাগিলেন! কিন্তু চিত্ত- 
রঞ্জনের মাথা টলিল না--মহৎলোকের টলে না। চিত্তরঞ্জন ফতই অর্থো- 
পার্জন করুন, যতই বিলাসের দ্বারা বেষ্টিত থাকুন, তথাপি কখনও 
পিতৃ-্খণের কথা বিস্বত হন নাই। অন্তরে বাহিরে সেকথা তাহার 

হুনুক্ষণ বাজিত। সময় হইল, চিত্তরঞ্জন নিজের রোজগারে . পিতৃণ 
পরিশোধ করিলেন | তাহার এই পিতুঞ্চণ পরিশোধ জগতের ইতি- 

হাঁসে অপুর্ব বগ্িলেও অযতুক্তি হয় না । তিনি দেউলিয়ার খাতায় পিত1র 
সহিত নাষ লিখাইয়াছিলেন; ইচ্ছা থাকিলে তিনি এ গ্কণের সম্পর্ক 
বজ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু চিত্তরঞ্রন আহনের ফাকিতে নিজের 

কর্তব্যজ্ঞান ব! বিবেকধন্ম বিসর্জন দিবার মান্য নহেন। এইখানেই 

তাহার মন্গব্যত্ব, এইখানেই তাহার চিগ্তরঞনত্ব । সে মহত্ব দেখিয়া] বিশ্রয় 
গুলকে হাইকোর্টের বিচারপতি জষ্টিস ফ্লেচার বলিয়াছিলেন £--“দেউ- 
লিয়ার খাতায় নাম লিখাইয়া কেহ আবার পূর্ব-খখণ পরিশোধ করে, এমন 
দৃষ্টান্ত আমি কখনও দেখি নাই। ইহাই প্রথম 1» 



৫৪ দেশবন্ধু চিত্তরঞজন। 

চরিত্র-মাহাত্বয 

এ মহত্ব চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত--এ মহত্ব 

ফুটিয়াছিল নানা দিকৃ দিয়া। চরিত্রের উদারতা চিত্তরগনের 
মহত্বের প্রধান ভিত্তি। যাহাতে সামান্য সঙ্কীর্ণত1 আছে, চিত্তরঞ্জনকে 
তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না। বলিয়াছি, এ বিষজে তাহার প্রধান 

সহায় বাসম্ভী দেবী! ১৮৯৮ সালে বাসভীী দেবার সভিত চিত্ত- 
রঞ্জনের বিবাহ হয়। বাসম্তী দেবা বিজনী স্টেটের ভূতপূর্বব দেওয়ান 

৬বরপাপ্রসাদ হালদার মহাশয়েন কন্া। তিনি আদর্শ-চরিত্রা মহত- 

কুলোন্ভবা নারী- স্বামীর সকল মহৎ্কার্ষো এ উৎসাহদান করা 

তাহার চরিত্রগত। তিনি আঁপর্শগৃহিণী না চিন্তরঞ্জনের বিপুল 
সংলারে বহু আত্মীয় পবিজ্গনকে লইয়। মিলি টন বাস কর্রিতে 

পারিতেন না। আজীবন স্তখে, সম্পদে, ভোগে, বিলাসে, লালিতা- 

পালি, আজীবন সংসারের সুখে বেগ্রিচা। কিন্তু মাছিষ সুখে, সম্পদে 

বেষ্টিত থাকিলে তাহার ভিতরের দেবতার অংশ ফুটিয়া বাহিত হইবার 
অবকাশ হয় না। এই জন্য ক্ট ও বিপদের মধ্য দিয়! মানুষের পরীক্ষা 
হয়। সে কঠোর অগ্রি-পরীক্ষায় স্বার্থ-হামিকা দগ্ধ হইলে মন্গস্যত্বের 

খাটি সোনা বাহির হইয়া পড়ে । দেবী বসন্তীর স্ুখ-সম্পদের একটানা 

জীবন-শ্োতে ষখন সেকঠোর পরীক্ষার ভাঁক আসিল, তখন ত্বাহার 

দেবীস্ব ফুটিয়া বাহির হইল। যেদিন দেখিলাম, মোটা খন্দরে ভূষিত 
হইয়া নগ্রপদে পথের ধৃলায় দেবা বাঁসস্তী ধুলিকর্দিমাক্ত অবস্থায় লোকের 
হ্বারে দ্বারে স্বদেশ ও স্বজাতি-গ্রীতিব পৃত-পবিত্র খাণী শুনাইয়়া বেড়া- 
ইতেছেন, সেই দিন ভক্ভি-শ্রদ্ধায় অন্তর ভরিয়া গেল, মন্তক আপনিই 
অবনত হইয়া আদিল- মনে হইল, যে দেশে যে জাতির মধ্যে এমন 
দেবীত্বের বিকাঁশ সম্ভব হয়, সে দেশ ধন্য, সে জাতি ধন্ঠ ! 

সে সময়ে "বস্মতীর” সেবাকংলে দ্েণী বাসস্তীর সঙ্থদ্ধে দেশবাসীর 
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নিকট হইতে আমরা আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ বু কবিতা! প্রাপ্ত হইব 
ছিলাম। উহার একটি নমুনা পাঁঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। এটি 
বালীর কোনও অবসরপ্রাপ্ত উকীল পাঠাইয়াছিলেন। উহাতে কবিস্ব" 
শক্তিবা রচনার বিশেষত্ব আছে, এমন কথা বলিতেছি না। তবে 
উহাতে দেবী বাসস্তীর প্রতি দেশবাসীর হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট পর্ি- 

চয় পাওয়া যায় ৫ 

“কে তুমি মা, দেবীরূপে এসেছ এদেশে, 
ঘুচাতে বাথার জ্বাল, বঙ্গনারী-বেশে ! 
রমণী অস্থর্যাম্পশ্তা সুখেতে পালিতা। 

ধনৈশ্বর্যা-সম্পদের কোলেতে লালিতা ॥ 

দয়ালেহ-দেশপ্রেম একাধারে আনি, 

শড়িলেন বিধাতা কি তোমারে জননি? 

ধৈর্যাশীলা নগ্নপদে খদ্দরে সাজিয়। 

ছারে দ্বারে ঘুরিতেছ মুক্তিবাণী পিয়া ॥ 
ধন্ত দেবী, ধন্য তব পতি মহাত্যাগী 

সর্ধ-স্বার্থ তেয়াগিলে এ দেশের লাগি! 

ধন্য জন্মভূমি, ধন্য কলিকাতাবাসী 

তব পুণ্যপ।দস্পর্শে হেথ! গর়া-কাশী ॥ 
তব শান্ত শুদ্ধ যুক্তি বঙ্গবাসী সেবি 
ধন্য হবে চিরকাল, হে বাঁসস্তী দেবি!” 

পাঠক, ইহ! হইতে বুঝিতেছেনঃ দেবী বাসস্তী তাহার নিশ্ঘল নিষ্কলক্ক 

পবিত্র চরিত্রগুণে দেশবাসীর অক্ঞরের' ভালবাসা ও ভতিশ্রন্ধ! কিরূপ 
অর্জন করিয়াছেন । ঘিনি দেশ-রূপ বৃহৎ সংসারের এমন হৃদয়ের অধি- 

্টাত্রী দেবী, তিনি যে তাহার নিজের ক্ষুদ্র সংসারের পরমারাধ্যা গরম” 
প্রিয়া! গৃহিণী হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে 
চিত্তরঞ্জনের নিকট!ত্ীয় সুকুমার বাবু বলিয়াছেন,-“চ্তিরঞ্জন পিতার 
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জোইপুত্র ; গুতয়ীং পিতার অন্ুস্থতাঁয় ভ্রতা-ভগিনীদিগের শিক্ষণ ও 
ঘরপপোধণের ভার ত্বাহারই উপরে পড়িজাছিল। চিত্তরর্জন অয়ান- 
ধানে এই কর্তব্যের ভার মাথায় পাতিয়া লন এবং ভ্রাতা-ভগিনীগশের 
উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়। দিয়া, 'সংপাত্রে ভগিনীদিগের বিবাহ্ধান 
করিয়া সে কর্তব্য যথাষথ পালন করিয়া আসিয়াছেন। চিতরঞজনের 

ছুই সহোদর ও পাচ ভগিনী ছিল । সহোঁদর ছুইটীকেও বিলাত হইতে 
ব্যারিষ্টার করিয়া আনিয়াছিলেন। জোষ্ঠ। ভগিনী এক পুত্র এবং 
কয়েকটি কন্যা লইয়! অল্লবয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, ত্তীহাঁর পুষ্র- 
কন্যাদের দেখা-শুনার ভার চিত্বয়ঞ্জনকে লইতে হইয়াছিল। আর একটি 

ভগিনীও অকালে রোগে ভূগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সর্বকনিষ্ঠ, 
সহোদর বসন্তরঞ্জনও বা।রিষ্টারীতে নাম করিয়া উঠিতেছিলেন, তিনিও 
অল্পবযসে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ও জোষ্ঠ ভ্রাতাকে- শোকে ভাসাইফা 
চলিয়া চান । চিত্তরঞ্জনের একমাত্র জীবিত সহোদর প্রফুল্পরগ্রন দাশ 

এখন পান! হাইকোটের বিচারপতি। ন্ুপ্রসিহ্ধা সঙ্গীতভক্ত1 অমল 
ঘাশগুপ্ত। তাহার সহোদর ছিলেন । সে দিন চিত্তরঞ্জনের এক উপযুক্ত 

ভগিনীপতি অনস্ত বাবু উর্দিল! দেবীর শ্বামী সকলের মায়া 
'কাটাইর়া চলিয়া গেলেন! এই পারিবারিক শোকে ছুঃখে সর্বাপেক্ষা 

শাস্তি পাইতেন পত্বী বাঁসস্তী দেবীর নিকটে । হিন্দুধশ্মের শাস্্কারগণ 

সহধর্ষিণীর যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, বাসন্তী দেবীতে তাহ] সম্পূর্ণভাবে 
প্রযোজ্য। তিনি শোকে স্বামীর সান্বনাদায়িনী, তাহার সাহিত্য-চচ্চায় 

সহুযোগিনা, তাহার কাব্যের নিরপেক্ষ পাঠক ও সমালোচক এবং সর্ধ্- 
শেষে তাহার দেশত্রতে সহকশ্দিবী। তীহার দেবর ও ননদিন্ীরা 

গাঁহাকে মাতৃতুল্যা জ্ঞান করেন এবং খুব সন্ত্রমের চক্ষে দেখেন + তাঁহার 
ব্যবহাবে তাহাকে ভয় না করিয়া শুধু জোষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাফিতেই 
শিক্ষা দের।” 

এমন আদর্শ-গৃহিন্ীর মগল-হস্তম্পশে চিত্তরঞ্জনের গৃহে যে “লক্ষী 
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্বতঃই ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আর. আশ্চর্য কি? এই মহীক্ষপী সক, 
ধর্শিধীর সংস্পর্শে চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের মহিমা-শোভার শতদল বিস্তায়ে 
সকলকেই চযংকৃত ও মোহিত করিয়াছে। তাহার পারিবারিক, 
সাহিত্যিক, সামাজিক বা রাঁজনৈতিক-_যে কোনও জীবানেরই আনো" 
চন! করা যাঁউক না, সকল ক্ষেত্রে এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইবে। 
দেবী বাসস্তীর মনেও যেমন সঙ্কীর্ণত। ও স্বার্পরতার গন্ধমাত্রও নাই, 
চিত্তরপ্রনেরও তেমনই। তাহার উদার, উন্মুক্ত, সরল,. অকপট, স্বার্থ 
শৃষ্ঠ, পরদুঃখকাতর জীবনের চিত্র এইবার যথাসম্ভব সংক্ষেপে পাঠকেকর 
নয়নসমীপে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াম পাইব। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সামাজিক জীবন 

চিন্তরগ্রনের পারিবারিক, সামাজিক এবং সাহিত্যিক ক্ীবনের পরি- 
চয় এই অধ্যায়েবিবৃত করিব। পারিবারিক জীবনে চিত্তরঞ্জন পিতৃ- 
ভক্ত ও মাতৃ-মন্ুরন্ত পুত্র, গুণমন্ স্বামী, ম্রেহশীন পিতা, কর্তবাপরায়ণ 

ভ্রাতা ও গৃচত্বামী। তিনি কিন্পপে পিতৃখণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, 
তাহা পূর্বে বলিয়াছি । এ যুগে এমনভাবে পিতৃদতা-পালন সকলেরই 
অন্গৃকরণীয়। ভ্রাতাও গিনী ও আতময়-কুটু্ব-পালনে চিত্তরগন যে উদারতা 

ও মহাহুভবত1 দেখাইয়াছেন, তাঁহাঁও যে কোনও একান্নভূক্ত পরিবারে 

আধুনা আদর্শযোগা। 

সামাজিক জীবনে চিত্তরঞ্রনের অমাঁয়িকতা, সৌজন ও বদ্ান্যতা 
।উদাহরণযোগ্য । চিত্বরঞ্রন ধনবান্ ব্যারিষ্টার, অথচ জনসাধারণের 

সহিত ব্যবহারে তাহার অহমিকতার লেশমাত্র নাই। ভোজে, সভায়, 

' বা সাহিত্যিক সম্মেলনে অনেকেই ইহ! অনুভব করিয়াছেন “নারায়ণ 

পত্র সম্পাদনের সংশ্রবে যে কেহ তাহার সংশ্রবে আসিয়াছেন, তিনিই 
ইহা! স্বীকার করিবেন। সমাজের সকল স্তরের লোকেরই চিত্তরঞনের 
নিকট অবারিত স্বার। সমাজের যেখানে ব্যথা, সেখানেই চিত্তরঞ্জনের 
ক্কেহার্র হৃদয় চুঙ্ঘকের নিকট লৌহের মত আকুষ্ট হইয়। থাকে। চিত্ত- 
রঞ্জন যথার্থই দরিদ্র দীন আর্তের বন্ধু। তিনি ভীবনে প্রভূত অর্থ উপা- 
গন করিয়াছেন, কিন্তু দীন আতুরের সেবায় তাহার দান অফুরস্ত বলিয়াই 
বিদিত। প্রার্থী কখনও ভিক্ষা করিয়া তাহার নিকট বিমুখ হইয়াছে, 

' স্উমা যায় নাই। যাহা উপার্জন করিয়াছেন, তাঁহা কখনও সঞ্চয় করেন 

' আই-তীহার সঞ্চয় |ছজ দিলীপের “ত্যাগায় সংভূতার্থানাম্।' আন ফি 



দেশবন্ধু চত্তরঞ্জন । ৫৯ 

চিত্তরঞ্জন সাঁধারণ উপার্জনসীল ব্যারিষ্টারের মত সঞ্চয়ে মনোভিনিবেশ 
করিতেন, তাহা হইলে বড় জমীদার হইতে পারিতেন, কেন না,ইদানীস্তন 
তাঁহার মাসিক আয় ৩৭ হাজারেরও অধিক ছিল। কিন্তু দরিদ্রনারায়ণের 

ছুঃখ দেখিলে তিনি সঞ্চয়ের কথ! ভুলিয়া যাইতেন, তাই আজ তিনি 
রিক্তৃহত্ত বাললেও অতুযুক্তি হয় না। অথচ তিনি খবরের কাগজে ঢাক 
পিটিয়া কখনও দান করিতেন না দশরথের মত ত্যাগে শ্লাঘাবিবজ্জিতি, 
হইয়া দান করিতেন। সরকারী খেতাবের আশাতেও তিনি কখনও 

দান করেন নাই । এ বিষয়ে প্রাতঃস্মবণীয় বিষ্তামাগর মহাশয়ের স্থিত" 
তাহার চরিত্র তুলনায় । কত উপায়হীন ছাত্রকে তিশি পালন করিয়াছেন, 
লেখাপড়া শিথাইয়াছেন, মানুষ করিয়া দিয়াছেন, কত দাক্দ্র বিধবার 

দুঃখে তিনি নয়নজলে ভাপিয়াছেন, অর্থসাহাযা করিয়াছেন, কত ছু:স্থ 

সাহিত্যসেবী তাহার সাহাযো সংসার-সংগ্রথমে দাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, 
তাহার সংবাদ কে রাথে? কত কন্তাদারগ্রস্ত তাহীর সাহায্যে বিপন্থুক, 

হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্ত। করে? ” 

সমাজের ইহারাই মেরুদণ্ড | শ্রাচীন যুগে আমাঁঘের বাঙ্গালার পল্লা- 
সমাজে এমনই "সামাজিক লোক জন্মগ্রহণ করিতেম। এখন সকলেই 
'গচ1! আপনি বাচ11' প্রায়ই সকল পরিবারেই দেখা যায়, আপনি আক 

কোপনি 7? তখনকার কালে গ্রামের 'দামাজিক' অষ্খলরা নিত্য কাহার 

বাঁড়। হাউ়া চড়প না, তাহার সংবাদ রাখিতেন, কাহার কন্যার বিবাহের 
ব্যাঘ। 5 ঘটিততছে, তত্ব লইতেন । তীহ।দের যত দোথই থাকুক, এই থে 

পরস্পরের মধো প্রাণের সাড়া-এ গুণটি কিন্তু বছামান থাকিত। 

চিন্তরঞ্জনে সে সামাজিক তাঁর বিকাশ হইয়াছিল । 

দেশে শিক্ষা, হ্বান্থা ইত্যাদি লোকহিতক্র কার্যে চিত্তরগ্রনের দান 

সামান্ত নহে । তবে লোকে তাহার খবর রাখে না। বর্তমান জাতীয় 
শিক্ষান্ষ্ঠানের উন্নতিকল্পে তিনি সর্বন্থ দান কল্গিয়াছেন, এ কথা সকঙ্গে 
জানেন। কিন্ত ইহার পূর্বে কলিকাতা ক্রাক্ষবিদ্যালয়ের নৃতন 



' ৬ দেশবদধু চিতজন । 

গৃহনির্দাণকয়ে বেলগাছিপ্নার মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্াকক্লে এবং বাছাল। 
ভাষাত উন্নতিকক্পে তিনি যাহ! দান করিয়াছেন, তাহ! কজন জানে? 
বাধিক পাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনকল্পে চিত্ররঞ্জন গ্রতিবৎসর মুক্তহত্তে 
দন করিয়াছেন । পুরুলিয়ায় তাহার পিতার একটি বৃহৎ অট্রালিক। ছিল! 
উহাতে চিত্তরঞ্জন এক অনাথ-আতুর-আ শ্রম প্রতিষ্ঠী করিয়াছেন, উহাতে 

তাঁহার ব্যয় হইত মাসিক দুই হাজার টাকা। ভগিনী অমলা সে আশ্র- 
, মের ভার'লইয়াছিলেন। তিনি স্বহন্তে অনাথ, আতুব, অন্ক, খঞ্গগণের 
.মলমৃত্র পর্ধাস্ত পরিষ্কার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। তিনি ভ্রাতাঁর 
উপযুক্ত ভগিনী ছিলেম। কিন্তু অমল দেবীর 'মকালমৃত্যুতে আশ্রমের 

কার্ধ্য বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্তম হওয়াতে চিত্তরঞ্জন নদীয়ার নিত্যানন্ 
আশ্রমের সভিচ বন্দোবস্ত কাঁরয়! পুরুলিরাস্থ অনাথ-আতুরগণকে তথায় 
প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তচুপলক্ষে চিনি নিত্য ন্দাশুমে 

ছুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাহার এ -দানের কথা তাহার 
গ্াত্বীয়েরীও জাঁনিতেন না। ভবানীপুরের অনাঁথ-আশ্রম চিত্তরঞ্জলের 
আশার এক বিরাট কীন্তি। উহাতেই তিনি প্রভূত অর্থ-সাহাষ্য 
করিয়াছেন । 

" ছুঃস্থ সাহিতাপেবীর সাহাষ্কল্লে চিত্বরঞ্জন অনেক সমষে অধাচিতত- 

ছাবে অনেক টাকা দান কারয়াছেন। চিত্তরঞ্জন বহু সাহিতাসেবীর অভাব- 

মোচন করিয়াছেন, বহু রচকের গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারে অর্থ-সাহাষ্য 
ফরিয়াছেন। ইহার প্রমাণ অনেক আছে, এখানে দুই একটির উন্তেখত্ 
সরিব। পর্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্বের বেদবিষ্ঠার প্রচারকল্লে চিত্তরঞ্জন 

'স্বাহ্াধা দান না করিলে উহ্থার প্রচার হইত কি না সনঙগেহ। স্বর্গগত 

'শৃত্ডিত সথরেশচজ্্র সমাজপতি যখন খণের দায়ে তাহার বড় সাধের“সাহিত্যঃ 

শর বন্ধ করিতে প্রাঁর বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বাঙাল! সাহিত্যের 
কৃত্রিম সুহৃদ চিত্তরঞ্জন তীহার সাহিত্যপত্রের খণ পরিশোধ করিয়া 
ধদন। পূর্বের শ্বভাব-কবি « গোবিদচন্্র দাল বখন স্র্থাভাবে 
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সমাজ.পরিত্যক্ত পারিয়ার পরিণত হইয়াছিলেন, ক্ষুধার জালায় বাঙ্গান্ধীর 
এই কৰি যখন গাহিয়াছিলেন,__ 

“ও ভাই বঙ্গ হাসি! 

আমি মলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ। 

আজ যে আমি উপোস করি, 

লা] থেয়ে পরাণে মরি, 

হাহাকারে দিবানিশি, 
ক্ষুধায় করি ছটফট!» 

তখন এই চিত্তরঞ্জনই তাহাকে বুকে তুলিয়। লইয়াঁছলেন, তাহার 

সুখে অন্ন, হৃদয়ে ভালবাসা তুলিয়া দিয়াছিলেন। বাঙালী যদি আঃ 

কিছুর জন্য চিত্তরঞ্জনের নিকট কতজ্ঞ ন! থাকে, তবে তাহার এই 

খ্বদেশ ও স্বজাতির সাহ্তা-গ্রীতির জন্ত থাকিবে সন্দেহ নাই। 

চিত্ববঞ্জন দেশের জন্য হৃদয়ের প্রীন্তির ছার সদাই উন্মুক্ত বাখিয়াছেন 
বটে, তবে আপনার ক্ষুদ্র সেই গ্রামের কথা কখনও ভূলেন নাই' 
সেখানে বিদ্য!লর ও পু্করিণী-প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যোন্নতি বিধাণ এবং গ্রামবাসীয় 
স্বাবলম্বনবৃত্তি উন্মেষকল্লে তাহার কথনও চেষ্টার বিরাম হয় নাই। এক, 
বার ১৯১৯ স্টলে যখন পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তখন চিততরঞ্জঃ 

শ্বয়ং দশ হাঁজার টাক] অর্থ-সাহাধ্য করিয়াছিলেন এবংধনবান্ মাড়োয়ার 
বন্ধুদের নিকট হইতেও টাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিস্তর রর প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন । 

তাহার পর তাহার রাজনৈতিক জীবনের কর্শক্ষেত্রে চাঁদপুরের শ্রমিক 
বিভ্রাটকালে চিত্তরঞ্জন দেশের শ্রমিকত্রাভগণের ছুঃখে আত্মহারা হইয় 
স্ুটিরা গিয়াছিলেন, যথাসাধ্য অর্থসাহায্যশনে কুলীর ছু:খ ঘুচাইবায 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন । যখন ট্রীমার ধর্মঘট হয়, তখন চ্রীমারের অভাবে 
াদপুর যাওয়া হস না বলিয়া! চিত্তরঞ্জন সন্ত্রীক ক্ষুদ্র নৌকায় ছুষ্তার তরঙ্গ- * 
ভঙ্গ-ভীষণ পদ্মায় পাড়ি দিয়াছিলেন, তবু কর্তব্য পথ পরিত্যাগ করেন 



২ . পেশবন্ধু চিতরজল |: 

নাই । এ মহৎ প্র।ণের দৃষ্টান্তেও যদি দেশের উদীক্ঃমান যুবকবৃন্ধ আনু- 
প্রাণিত না হয়, তবে আর কিসে হইবে, আমি বঞ্গিতে পারি না! 

চিত্তরঞ্জরনের সাহিত্যিক জীবনও এমনই মহতব-মাখা। তিনি যেমন 

বাঙ্গালা-সাহিতাসেবীর সাহা্যকল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন, তেমনই সেই পাহি- 

জোর সেবাতে নিজেও মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন । তাহার সাঁগর- 

সঙ্গীত” বাঙ্গাল! সাহিত্যে অমূল্য দান। তীহার "মালধ” “মালা”, “অস্ত 
ধর্যামী”, “কিশোর কিশোরীশ বাঙ্গাল! পদ্য সাহিত্য-ভাগ্ডারের সম্পদ 
সঞ্চি 5 করিয়াছে সন্দেহ নাই । তাহার মাসিকপত্র “নারায়ণ” এখনও 
গৌরবের সহিত পরিচালিত হইতেছে । ইহাতেও চিত্তরঞ্জনের নানা 

« প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ-বুদ্ধি হইয্লাছে। তবে আমি এখানে চিত্ত- 
রঞঙজনের কবিতা] ব। গছ রচনার সমালোচনা করিতে বসি নাই, সে 

_এযোগ্যতাও আমার আছে কি না সনেভ। আম এখানে তাহার সাহি- 
ত্যিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পিতেছি মাত্র । মানুষ যে তাহার কত 

বড় প্রিয়, আপনার জন, তাঁহার জঙন্ত তাহার প্রাণ ষে কত কাদে, কেবল 

এইটুকুই আমি কবির কাব্য হইতে তুলিয়া দেখাইব। “মালঞ্চে। কবি 
চিত্তরঞ্জন গাহিয়াছেন ১ 

“তুমি উচ্চ হতে উচ্চ, ধার্মিকপ্রবর! 
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ 
ওগো! কোন্ শুন্ত হতে আনিয়া ঈশ্বর 
জীবনে তাহারি কর আরতির গান? 

ভ্রাতার ক্রদন গুনি চেয়ো! না ফিরিয়া 

“ধরণীর ছুঃখ-টৈন্য আছে যাহা থাক; 
উদ্ধমুখে পু্জা কর দেবত] গড়িয়া, 

 প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক ।” 
এ. মাছষের সেবা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা অপেক্ষা বড় কাজ কবির নিকট 
১ ধকছুই নাই; ইহাতেই ঈশ্বরের পুজা হয়, ইহাতেই ঈশ্বর প্রীত হন-_ 



দেশবন্ধু চিত্বরজন। ৬১. 

ইহাই কবির আদর্শ। কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে ফুল ফেলিয়া পূজ! দিলে 
ঈশ্বরের পূজা হয় না, হৃদয়ে মনুস্ব-গ্রীতি চাই, প্রাণের যথার্থ স্পন্দন চাই। 
সে স্পন্দন কিসে বাক্ত হয়?--কবি অনাত্র তাহা বুধাইয়াছেন ₹- 

অপরের ছঃখজাল! হবে মিটাইতে 

হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভূলে যাঁও, 
জীবনের সরবন্ধ অশ্রু মুছা ইতে 

বাসনার স্তর ভাঁঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও। 

+ হাঁয় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে 

একটি কুন্ুমকলি নয়ন-কিরণে 

একটি জীবন-ব্যথ| যদি না জুড়ালে 

বুকভরা-প্রে্ ঢেলে কি ফল জীবনে । 

আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন-সাধন 
জনম বিশ্বের তরে-পরার্থে কামনা 1” 

ষে মহাগ্রাণ হইতে এ বিশ্ব-মানব-প্রেম-উৎম উদ্গত হইয়াছে, দেশ 

সেবায় পরে তাহা মন্দাকিনীধারারূপে প্রবাহিত ভইয়াছে, দেশ সে ধারায়- 
ঘাত-প্লাবিত হইয়া ধন্য হইয়াছে। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
রাজনৈতিক জীবন 

সামাজিক জীবনে চিতরঞজনে সন্কীর্ণভার ছায়া স্পর্শ করে নাই। 
১০৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইগ্ডয়ান ন্যাশীনীল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠ। 
হুষ্টতে ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত কংগ্রেসে 
রাজনৈতিক বক্তৃতা একটা সখের জিনিস ছিল বলিলেও অতুাক্তি হয় না 

প্রতি বসর কংগ্রেস বদিত, প্রতি বরই মামুলী ভিক্ষার বন্তৃতা হইত। 
রাজনীতি কতকট! ছেলেখেলা ছিল, উহাতে জাঁতির জীবন্-ম্রণের রুথা 
উঠিত না। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর রাজনীতি দেশের ধর্ঘনীতি 
হইয়া উঠিল। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট মিঃ 

দাদাভাই নৌরোজী প্রথম ভারতীয়ের পক্ষ হইতে শ্বরাঁজ বা সথায়ত্ত- 
শাসন কামনা করিলেন, জাতির প্রাণের আকাঙ্ষা এ কামন।য় মৃত্ত 

হইয়া উঠিল। 
অবশ্ত, পূর্বববন্তী কংগ্রেস সমূহে ভারভের নব-জীবনের ইতিহাস 

আছে, এ কথা অস্বীকার কর! যায় না। কংগ্রেমেই জাতীয় মুক্তির 
আকাঙ্জার ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। কংগ্রেসই বৎসরে বৎসরে জাতির 
'দেশাত্মবোধ জাগাইয়া রাখিয়াছিল, কংগ্রেস হইতেই হ্বরাজ বা স্থায়ত্ব- 
শাসনের আদশ ফুটিয়। বাহির হইয়াছিল, জাতির ম্বাবলম্বনবৃত্তি ও 
''আত্মশক্তির উপর আস্থা জাগিয়াছিল। যাহাকে ইংরাজী ভাষায় 
3886০085187) বলে, উহার ধারণা কংগ্রেস হইতেই এদেশবাসীর হইয়া- 
'ছিল। এই হেতু কংগ্রেসম্যান আনশাতত্ত্র সরকারের লারা 
চন্ষুঃখূজ হইয়াছিল । 

কিন্ত ৯৯৬ সালের পূর্বে কংগ্রেসের রীতি-নীতি মের 'শিক্ষিত 



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । ৬৫ 

সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ বলিতে ধাহাদের বুঝায়, যাহার? 
দেশের এক শতের মধ্যে নব্বই জনেরও উপর, সেই চাষী, মধ্যবিত্ত ও 
শ্রমিকাদি জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের শিক্ষিত নেতৃবর্গের কোনও , 

সম্পর্ক ছিল না। তাহারা যেন দেশ-ছাড়া লোক। ১৯০৫ সাল্র 
বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশীর যুগের সমন্ন হইতে এই ভাবটা ক্রমশঃ দূর হইতে 
লাগিল, কংগ্রেসের ১056০০15০ ভাঙা গিয়া ক্রমশঃ [00100001807 দেখা 

দিতে লাগিল। র 

ইহার প্রথম স্ত্রপাত ১৯০৫ সালের ৬ই জুলাই বুটিশ ইত্ডিয়ান এসো- 
সিয়েশান গৃহে কংগ্রেদপ কমিটার অধিবেশনে । উহাতে ট্াণ্ডিং কংগ্রেস 

কমিটী গঠন ও অভার্থনা-সমিতি গঠন লইয়া প্রাচীন দলের সহিত নবীন 
দলের প্রথম সংঘর্ষ ভন । শ্ররেন্্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রাচীন দলের, 
আর উদ্পী্নমান নবীন দলের মুখপাত্র চিত্তরঞ্জন, শ্যামনুন্দর, বিপিনচন্্র, 
উপাধ্যায় ব্রহ্গবান্ধব, হেমেন্দ্রপ্রপাদ প্রভৃতি । ১১ই জুলাই কষিটীর 

সভায় উভয় দলের শক্কিপরীক্ষা হয়। সে পরীক্ষায় নবীন দলই জয়লাভ 

করেন । বাঙ্গালায়--কেবল বাঙ্গালায় কেন, সমগ্র ভারতে গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার 

ইহাই শুত্রপাত, সে যজ্ঞে চি্তরঞ্জনই প্রান হোতা হইলেন। ইহার পর 
স্ুরাটে উদ্দীয়মান গণতন্ত্রবাদীর! প্রাচীনপস্থীদিগের একাধিপত্যের 
বিলোপসাঁধন করেন । সেসব ইতিহাসের কথা । 

চিত্তরঞ্জনের উদার বিশ্বপ্রেমিক মন চিরদিনই এই..৪.78/০02৯্যর 

সঙ্বীর্ণতা একাধিপত্যভোগের বিরুদ্ধবাদদী,_-ত1 সামাক্মিক ব্যাপারেই 
হউক বা রাজনৈতিক ব্যাপারেই হউক | ধাহারা ১৯১৭ সালের বাঙলার 

প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতি চিত্বরঞ্জনের অভিভাষণ পাঠ করিয়া" 

ছেন, হার! এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব্নে। তাহার বক্তা 
হইতে কিছু উদ্ধত করিয়া দিতেছি £-- 

“এই যে রাস্ত্ীর চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথার? 
ওক কথায় বজিতে গেলে বলিতে হয়--বাঙ্গালীকে মাস্থষ করিয়] 

৫ 
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তোষা। সেই জন্ত আমাদের এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার 
বিচার করিতে হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে আযানের 
আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা! ঘিচার করিতে হইবে । সেই বিচার করিতে 
ছইঞে আমাদের চাষাদের চাষের জন্ধান লইতে হইবে । আমাদের 
চাষের সন্ধান ভাল করিয়! লইতে হইলে আমাদের চাঁষ বাড়িতেছে কিঃ 
কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে | সেই কার৭ অন্সন্ধান করিতে 

করিতে দেখিতে হইবে, কেন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক সহরে 
আনিয়া বাস করে। সেই কারণ অনুসন্ধান কবিতে হইলে বিচার কবিতে 

ইইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অস্থান্থ্যেব জন্য, কি অন্য কাঁধণে? ইহাতেই 
দেখা যাইতেছে থে, রাজনীতিব সাধন কবিত হইলে আমাদেব চাঁষাদের 

অবন্থ] চিন্তা কর। আবশ্যক এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের 

অন্বাস্থোর কারণ অন্গপন্ধান কবাও আবশ্তাক। সেঠ সঙ্গে ইহাও বিচার 
করিতে হইবে যে, আমাদেব দেশে যত চাষযোগ্য জমী আছে, সব ভাল 

করিয়া চাষ কবিলেও আমাদেব "অবস্থা স্বচ্ছল হয় কিনা। বদি না হয়, 
তবে ব্যবসা-বাণিজ্যেৰ কথা আলোচনা ও বিচ।ব কাঁরতে বইবে।” 

পুরাতন পন্থায় জনসাধাবণকে দেশের এই আন্দোলন হইতে দুবে 
রাখ! হইয়াছিল, এ জন্য শিক্ষিত সমাঁজই দায়ী । তাই চিত্তরঞ্জন এ বক্তৃ- 
তায় বলিয়াছিলেন £-- 
৮ “আমর! যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, সেই আমরা দেশের কত- 
টু£ স্থান অধিকার করিনা থাকি? আমর! কর জন? দেশের আপামর 
সাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায় ? আমরা যাহা ভাবি, "তাহার 

কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিৰ ন! যে, 
জামানের উপর আমাঁদেব দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? আমর! যে 
তাহাদের শ্বণাকরি। কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি ?* 

এখানেও চিতরঞ্জনের উদার হৃদয়ের ও মহাত্বের পরিচয় প্রক্ফুট। 
দেশের দরিদ্রনাঁরার়ণকে বাদ দিয়া দেশ-সেবা হয় না, এ বাণী 



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন  ? 

চিত্তরঞ্জনেরই মত মহাপ্রাণের মুখে সাজে । চিত্তরঞ্জন ময়মনসিংহের 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,-"দেশের কাঁজ আমার ধশ্মের অঙ্গ । উহ! 

আমার জীবনের আদর্শ । আমার দেশের কলনায় আমি ভগবানের 

মুত্তির বিকাশ দেখিতে পাই,» | 
এত বড় উচ্চাজের শ্বদেশ-প্রেম-তন্মরত1 কয়জন দেখাইতে পারিয়াছেন? 

বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের খষ বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সুজলা৷ স্ুফলা বঙ্গমাতাঁর এই 
বশ্বজননী দশপ্রহরণধারিণীর রূপ অনুভব করিয়াছিলেন, এই তন্ময়! 
চিত্তরঞ্জনকৈ দেশসেবায় সার্থকত1 আনিয়া! দিয়াছিল। তাই তিনি অগাধ 
অর্থোপার্জনের মায়। কাটাইয়া ১৯১৭ সালে মণ্টেগড সংস্কারের সম্পর্কে ' 

পূর্ববঙ্গের বহুস্থাদে-_ময়মনসিং, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
কেন্দ্রে তাহাব এই মন্ধমের বাণী প্রষ্জার করিতে গগিয়াছিলেন। ঢাকার 

এক বক্তৃতা হইতে চিত্তরঞ্জনের প্রাণের কথা উদ্ধৃত কাঁরতেছি, পাঠক , 
উহ1 হইতেই তাহার বুঝাইবার শক্তি অনুভব করিতে পারিবেন। 

৮পস্বারতশাপন ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে কতটুকু অধিকার 

দিবেন এবং কতটুকু দিবেন না, এ সমস্ত ভাবিবার আমাদের প্রদুয়াজন 
নাই । দেশের মঙ্গলের ভন্কা আমাদিগের যতটুকু অধিকার প্রয়োজন,. 

আমাদিগকে ততটুকুই দাবী করিতে হইবে, গবর্ণমেন্ট দিবেন কি দিবেন 
না তাঁহ! ভাবিবার আবশ্তকত। নাই । আপনারা ভীত হয়া কোন কাজ 
করিবেন না, দেশের মঙ্গলের -জন্য যেরূপ শাসনবিধি প্রয়োজন মনে 
করেন, তাঁহাই গবর্ণমেন্টের নিকট নিয়ে উপস্থিত করিতে হইবে ।” 

হ্বায়তুশাঁসন কেন চাই, তাহাও চিত্তরঞ্জন এ বতৃতায় কুধাইয়াছিলেন। 
গ্যাংলো-ইত্ডিয়ান চরমপন্থীরা এই ।মণ্টেড সংস্কারে ঘোর আপত্তি 
তৃলিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, ভারত এক দেশ নহে, এক 
জাতি, এক বর্ণ ৰ| এক ধর্দেরও নহে, সুতরাং এই নানানধপ বিদ্িন্ 

স্বার্থের সংঘর্ষের সম্ভাবনা যেখানে, সেখানে শাসন-সংস্কার কর অথবা 

স্বায়তশীসন প্রচলিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উত্তরে চিত্তরঞ্জন এ 



৬৮ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 

বক্তৃতান্স বলেন, “ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও বিভিন স্বার্থের লোককে একতাবন্থ 
করিতে হইলে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে 
তাঁহার্দিগকে একত্র হইয়া একই মঙ্গল উদ্দেশ্রসাধনের সুযোগ দিতে 
হইবে, স্বতরাঁং আমাদের ধর্দগত, জাতিগত ও স্থার্থগত বৈষম্য'ও 
অনৈকা দূর করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বায়ত্শাসনই একমাত্র উপায় । 

কিন্ত এই স্থায়ত্তশাস্নের স্বরূপ কিরূপ হইবে, ইহা লইয়া প্রাচীনপন্তী 
ও নবীনপন্থীদলে ঘোর মতবিরোধ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হইল । চিত্ত- 

রঞ্জন বাঙ্গালায় নখীনপন্থী জাতীয় দলের নেতৃত্বপদে বরধিত হইয়াছিলেন, 

ইহা! ১৯-৫ সালের ঘটনা হইতেই পূর্বে দেখাইয়াছে। তদবধ দেশবাসী 

সাঙ্গারই উপর ভাহাদের পাজনৈতভিক আঁশাভবসা স্থাপন করিযাছিল। 

১৯১৭ সাঁণে কলিকাতা কংগেসে ঞ্ক সভাপতি হইবেন, ইহ] লইয়া উভয় 

দলে ঘোর মতবিলোধ উপস্থিত | চিত্তরঞ্জনের জাঁতীয়দল মিসেস বেসাণ্টকে 
এবং প্রার্ঠীনপন্থা দল অথবা মড়ারেট (মধাপত্থী) দল মামুধাবাদের 

রাজাকে মনোনয়ন করিল । অবশেষে জাতীয় দলেরই জয় ভইল, আনি 

বেসাণ্ট কংগ্রসেব প্রেসিডেন্ট হইঞ্েন। কিস্ত তখন হইতে মডারেট 

(প্রা্টীন) ও নরম একসটমিষ্ট ( নবীন গরম ) দল একবাবে পৃথক্ হইয়া 
গেল। বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের প্তেত্ব দৃটমূল হইয়া 
প্রত্ষ্িত হইল। 

নেতার গৌরবময় পদে অধিষ্ঠিত হইয়া চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ সালে বরিশ!লে 
জাতীয়দলের পক্ষ হইতে শ্বা্গতুশাসনেগ ম্বরূপ বর্ণনা করেন। উহা এই- 

পাপ ২ 

৮ "ইহা হিন্দুদিগের স্বায়তুশাসন হইবে না, সুসলমানদিগের শ্বাযিতশাসন 
হইবে না, জমীদারদের স্বাফ়ভশাসন হইবে না,ইহা হইতে সমগ্র বাঙগালার 
প্রজাতন্ত্রের দ্বায়ত্তশাসনঃইহাতে সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হইবে । 
এবং বাহার সমাজে প্রপীড়িত, তাহাঞ্গের বলিতে হইবে, এমন শ্বায়ত্ব- 

শাঁলন খত শীত্ব স্থাপিত হয়, ভতই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। এই 



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । ৬৪ 

দায়িত্বপূর্ণ শাসন-প্রণালীতে তাহাদের নিকট যে ক্ষমতা আসিবে, তাহাতে 
তাহারা সকল অত্যাচার রোধ করিতে পারিবে 1” 

তখনও পর্যযস্ত চিত্তরগ্নের মনে পূর্ণ উৎসাহ, তীহার বড় সাধের 

ভাঁরত পূর্ণ স্থায়ত্ুশীসন, তঁ'ভার মনে রচা দ্বায়ত্বশাসন প্রাপ্ত হইবে, 
ব্রিটিশ পাঁলামেপ্ট ভরিতকে এ স্বাক়ত্বশীসন অর্পণ করিবেন । 

যখন ১৯১৮ সালে বিলাতে "কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভারতের 

মনের কথ! জানাইবার চেষ্টা হয়, তখন কলিকাতার এক সভায় চিত্তরঞ্জন 

বলেন, “গত ৩" বৎসরের মধো যে কোনও শীসন-সংক্কারেজ প্রস্তাব উপ- 

স্থিত হইয়াছে, তাহাতেই এই আমলাতন্ত্র বাধা জন্মাইয়াছে ও সংস্কারের 
পথ রুদ্ধ করিয়াছে, আুতরাং আমলান্তস্ত্রে নিকট হইতে কোনওরূপ 

রাজনৈতিক অধিকার পাঁউবাঁব আশ! বৃথং। আম.দিগকে আমলা 

“তন্দ্রের পরিচালকদের নিকট যাইতে হইবে | ব্রিটিশ 
জনসাঁধ।রণের নিকট আমদের ভ্তাঁনা দাবী উপস্থিত করিতে ভইবে ।” 

কেমন, উহার মধ্যে চিত্তরঞ্রনের দেশবাসীর ভাপ) অধিকার-প্রাপ্তির 

প্রবল আকাজ্ষা প্রকাশ পাইলেও কোথাও একটুকু ত্রিটিশ বিদ্বেষের 
পরিচয় আছে কি? চিত্তরঞ্জন তখন উংরেজকে বা ইংরেজ পালণামেন্টকে 
ত ছণাটিয়া ফেলিবার কথা তুলেন নাই 1 তীভাঁর কামন! ছিল, বর্তমান 
আমলাতন্ত্র-শীসনের পলিবর্থে দায়িতপূর্ণ গণভদ্্-শালন প্রতিষ্ঠ করা । 

ইহার পর মণ্টেগু-সংস্কারের আইন যে মুদ্দিতে “দখা পদয় ও দেশের 
আইন-পুস্তকে স্থান পার, উহ! চিত্তরগ্রন ও ভাতীয় দলের ষে মনঃপুত হয় 
নাই, উ্া বলাই বাছলা । পরস্ত সরকাঁর ১৯১৮ সালে রাউিলাট কমিটা 
নযুক্ত করিলেন এবং ১৯১৯ সালের প্রারভ্তে রাউলাট কষিচীং প্রেস্তাবিত 

বর্ষণনীহমূলক দুইটি বিলের বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল । | 

কিন্ত আন্দোলনেও ফল হইল নাঁ। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রাউলাউ 
মাইন পাঁশ হইল! ফলে মহাখা! গম্থণর “সত্যাগ্রহ ঘোষণা, দিল্লীর 
ঠাঙ্ামা। পঞ্জাবের অনাচার,”-সে সব ইতিহাসের কথা, উহ! পুর্বে বর্ণিত 



৭. দেশবন্ু চিত্তরঞ্ন। 

'হইয়াছে। তাহার উপর খেলাফতের বেদনা ও মুসলমানের “মভাঁজের” 
হইবার সাড়া । দেশময় এক বিরাট চাঞ্চল্য দেখ! দিল। প্রতীকারের 
উপায় লা দেখিয়া মহাত্মা! গম্ধী সহযোগিতাবর্জনমন্ত্র প্রচার করি- 
লেদ & ১৯২" দালের সেপ্টেম্বর মাঁে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে মহাত্বাজীর অহিংস অসহযোগনীতি গৃহীত হইল। 

স্বং কংগ্রেদের মভাঁপতি লাল! ল্জপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্ত্র পাল 

প্রভৃতি অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু প্রতিবাদ সেও ভোটা 

ধিক মহাতার প্রন্তাব গৃহীত হইল। এই অমন হইতে চিত্বরঞ্রলের 

রাজনৈতিক জীবনগাটকে আর এক অধ্যার আরম্ত হইল। 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

অসহযোগী চিত্তরঞ্জন 

এতর্দিন চিত্তরঞ্জন তমলাতন্ত্রসরকারের সহিত সহযোগই করিম! 

'আসিয়াছেন। হাত! গন্ধী রাউলাট আইন পাশের পর যখন প্রতিবাদ্দ- 

খ্বরূপ সত্যাগ্রহ ঘোষণ। করেন, তখনও চিত্তরঞ্রন কলিকাঁতার গড়ের 

মাঠের বিরাট সত্যাগ্রহ সভায় মহাত্ম! গন্ধীর পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন, 
বলিয়াছিলেন £-- 

“আজ মহাত্ম। করমটদ গন্দীর দিন। আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ের 

বেদনা প্রকাশ করিবার দিন। আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হইয়া 
যাই; কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিতে পাই ও ভগবানের বাণী 
শুনিতে পাই। আজ জাতির বিপদের দিনে এই জাতক যে আত্মা, 
উীহাকেই অনুসন্ধান করিব। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লত্ভাঃ।* কিন্তু এই 
বল কিসের বল? পাশব বলে আত্মাকে পাইব? এইকউীল প্রেমের বল। 

ইহাই মহাত্মা গন্বীর বাণী, আর ইহাই সমগ্র ভারতের বাণী। এই 
বাণীকে সার্থক করিতে হইলে, সকল স্বার্থপরতাকে, সক হিংসা, দখা, 
বিদ্বেষকে বিসঙ্জন করিতে হইবে। আমর] রাউলাট আঁইনের বিরুদ্ধে 

কেন আন্দোলন করি? আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, রাউলাট আইন 

চলিলে আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতিকে তাহার নিজের পথ ধরিয়া 
গড়ি! তুলিতে বাঁধা প্রার্ত হইব। সেই বাধা অতিক্রম করিতে হইলে 
সকল হিংসাঘেষ বর্জন করিয়া দেশ-গ্রেমকে জাগাইজা রধিতে হইবে 
তাই মহত্ব গন্ধী বলিয়াছেন, “শত্রুকে দ্বণা, হিংস। করিধে না) কারণ" 
প্রেষের জয় অনিবার্ধয।” | 
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চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গন্ধীর “সত্যাগ্রহ, আন্দোলন শিরোধার্ধ্য করিলেন, 

অথচ অহিংস অসহযোগমন্ত্র গ্রহণ. করিলেন ন1। সে সময়ে বিশেষ 
কংগ্রেসে চিত্তরপ্রন বহুদেশবাঁসীর বিরাঁগভাঁজন হইয়াছিলেন । তাহার 
বক্তৃতা অনেকে আগ্রহান্বিতচিত্তে শুনে নাই, পরস্ত তিনি “মিঃ গন্থী” 
বলিক্সা মহাতআাজীকে আখ্য1 দিলে সহম্্র সহন্্র শ্রোতা সমস্বরে বলিয়া 

উঠেন, “বল, মহাত্মা গম্থী।” চিত্তরঞ্জন লোকরপগ্রন ছিলেন, অথচ এই 
লোকপ্রিয়তা-রক্ষার খাতিরে সন্ভয ধারণাকে বিসর্জন দিলেন লা! 

ইহাই চিত্তরগ্জনের বিশেষত্ব । যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আপনার 

বিবেককে বুঝাইয়া সন্তষ্ট করিতে পারেন নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত মহত্ব 

গন্ধীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইলেও চিত্তরঞ্জন মুহুর্তের জন্য সঙ্কল্পচাত, 
হন পাই, বিবেককেও বলিদাঁন দেন নাই। 

এ সম্বন্ধে তাহার পারিবারিক জীবদের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখ- 

খোগ্য। চিত্তরপ্রন নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে মনে জ্ঞানে আপনাক্ষে 
প্রকৃত হিদ্দু-বৈষ্ণব বলিয়া! জানেন। অথচ তিনি বু হিন্দুনৈষ্ঠিক আঁচার-. 
ব্যবহার নিজের বিবেক্বুদ্ধর 'বিরুদ্ধবাঁদী বলিয়া মানিতেন না। তিনি 
জাতিভেদ মানেন না বলিয়া ব্বয়ং বৈদ্যবংশক্ত ভইয়! বেদৌক্তবিধানে ত্রাঙ্ষণ- 

কন্ঠাকে বিবাহ ঝাীয়াছেন | জোষ্ঠ। কন্তাকে কায়স্থ পাত্রের হস্তে দিয়াছেন 

এবং পুত্র চিররঞ্জনের বিবাহ দিয়াছেন পশ্চিম-বঙ্গের বৈদ্যসমাজের কোনও 

বংশে । কিন্তু ছুই রিবাহ্ই দিয়াছেন তিনি শান্তুজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যবস্থা- 
মতে । জ্যে্! কনার বিবাকে তিনি ব্রাঙ্ষণ-পুরোছিত পধ্যজ্ঞ 'আনিতে 
অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি ত্রান্ধণের জাতিগত গ্রাধান্থ 

মানিতেন না। অথচ পতী বাসভ্তী দেবী নিষ্ঠাবান হিন্দু শান্স)চারীর 

মুত শ্রান্মণ-পুরোহিতের সাহায্যে কম্ার উদ্বাহক্রিয়া নিম্পন্জর করিবার 

রি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । এই বিষয় লইয়! হ্থামি-ীর মধ্যে বহু তর্ক- 

 'রিতর্ফ হয় । চির্ভবরঞকনের নিকটাতীয় শ্রকুমারবাবু বলেন,অনেকক্ষণ তর্কের 

পর চিত্তরঞ্জন সেখান হইতে উঠিয়া যান। আনেক বাঝোেশধ্যায় স্বামীকে 
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না দেখিয়া বাঁসভ্তী দেবী ওহাঁকে খু'জিতে যান এবং ছাদে তাহাকে” 

একাকী সেই গভীর রাত্রে পাদচারণা করিয়! বেড়াইতে দেংখন। 
চিত্তরগণ গভীর চিন্তায় মগ্র, তাহার মুখযণ্ডলে চিন্তারেবা ফুটিয়া উঠি- 
গাছে; ক্ষণ পরে উত্তেজনাবশে চিত্তরপ্রনের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে 
লাগিল। বাসস্তী দেবী তখন শ্বামীকে সাস্বনা দরিয়া বলিলেন, “দেখ, 

ভাল করিক্পা! বুঝ । তুমি সমাজ তভাঁঙ্গিতে চাহ না, সমাজের সংস্কার 
করিতে চাহ। এই হেতু ক্রমে উঠা আবশ্ঠক। এখন ব্রাহ্ষণ-পুরোহিত 
বাদ দিয়া মেয়ের বিবাহ দিলে কেহ এ আদর্শ লইবে না, কেন না, এখনও 
সমাজ সে জনা প্রস্ত হয় নাই । এখন ফেটুকু করিতেছ্ব, তাহাই যথেষ্ট । 
জাতিভেদ না মানিয়া কন্যার বিবাত দিতেছ, হয় ত কেহ কেহ এ আদর্শ 

মানিয়া লইতে পারে । কিনব একবারে সবটা করিতে গেলে তোমার 

উদ্দেস্টা পণ্ড হইতে পারে 1 পীর এই কথায় কে যেন চিত্তরঞ্নের অন্ধ-' 
কারময় মনে আলোক আনিয়া দিল। চিত্তরগ্রন পত্তীর কথাই শুনিলেন, 
ব্রাঙ্গণ-পুরো হত আনাইগন্রনযার বিবাহ দিলেন। 

চিত্তরঞ্জন মহাতআা! গন্ধীব গুণমুগ্ধ, দেশের প্রতিও পরম জন্তরাগী। অথচ, 

যতক্ষণ পর্যাস্ত তিনি মনে ভাল কারয়া বুঝতে পারেন নাই থে, বর্তমান 

বারোক্রাটিক ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সতযোগিতাবঙ্জীন না করিলে 
দেশ শ্বাঁবলম্বী হইতে পাঁবিবে না, বা/ইংরেজের মনে জাতীয় সমতার ভাব 
জাঁগাইতে পারিবে না, অথবা হ্বরাজের পথে অগ্রসরং, হইতে পারিবে 

না, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবিত অন্থিংদ অসহযোগ- 
নীতি গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাউ । বরং ভিনি বরাবরই ইংরেজ গবর্ণ” 

মেণ্টের সহিত সহযোগিতা ছারা স্বাফত্তশাসন লাভ করিবার জনা নিজের 
শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 

চিত্তরঞ্জন এক সমগ্জে যুরোপীরানদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ণ্যদি 

শ্বেতাজগণ এ দেশে আসিয়! বাস কারতে চাহেন, তাহা! হইলে আমরা 

ভারতের উন্নতিসাধনের জন্য ভাহাদিগের সহিত একত্রে কর্মের 
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করিব | কিন্তু তাহা বলিয়া চিত্বরঞ্জন কোনও কালে পাশ্চাত্য 
 প্প্রভাবের প্রাধান্য বা ইংরেজের শ্রে্ঠতা স্বীকার করিতে সম্মত 

ছিলেন না। ১৯১৭ সালের বাঙ্গাল! প্রার্দিশিক কনফারেন্সের টৈঠক্ে 

সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন বজনদে ঘোষণা করিয়াছিলেন," আমরা 

আহারে, ব্যরহারে আচারে, বিচারে, ভাষায়, ভাবে, ধর্মে, কর্মে, সমস্ত 
 বীবনক্ষেত্রে গ্রতিপাদবিক্ষেপে বিলাঙ্ডের অনুকরণ করিয়াছি । মন্দিরের 

0.৫ 

বদলে সভা করিয়াছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল করিয়াছি, থিক্েটার 

কবিয়া আনন্দের মূল্য দুর্ভিক্ষে দান করি লটারী করিয়া অনাথ-মাশ্রযের 
টাদা তুলি, দেশে ষত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার সহঙ্ঞ উপায় ছিল, 

_ভাঁহার বদলে বিলাতী খেলা আমদানী করিয়াছি, অর্থোপার্জীন যে 
দের জীবনযাপনের উপায় মাত্র, তাহা ভুলিয়া গিয়া বিগাতী 

8090887818৩ এর নকল করিয়া অর্থ উপাক্জ্ীনের জনাই ভীবন-মাঁপন 
করিবার চেষ্টা করিতেছি ।” চিত্তরঞ্জন এই পাশ্চাতা প্রভাবের অপকারিতা 

'তবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে £ বহুবার বরমী্াছেন, আমাদের জাতীয় 

£৭শিষ্টোর ভিতর দিদা আমাদের জাতীয় উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। 
: তবে সে উন্নতি ইংরেজকে বর্জন করিয়া করিতে হইবে, এমন কথা চিত্ব- 
ক্বঞ্কন বলেন নাই! তিনি বলিয়াছেন, থে ইংরেজ এ দেশকে কেবল 

'" ফামধেস্ বলিয়া বুঝিবে ও তঙগচ্ছরূপ কাধ্য করিবে, তাহাকে ভারতবাসী 

“ জাহে না, যখাথ--পকিস্ত যদি শুধু অর্থ উপার্জন করিতে তাহারা (শ্বেতাজ- 
গণ) আসিফ থকেন, এবং কেমন করিয়া অধিক উপার্জন হইবে, 

ইখাই যদ্দি তাহাদের লক্ষ্য হর, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতের বন্ধু নহেন, 

:স্ফাঁপনাদিগফে ভারতবাসী বলিবার অধিকার তীহাদের নাই এবং এদেশ- 
রঃ খ্বাসীকে ম্বায়তশীসন দিতে বাধা দিবারও অধিকার তাহাদের নাই। 

।+ শ্েভাঙরা যদি ভারতে থাকা ক্ষতিকর মনে করেন), তবে তীহারা ভারত 

হইত লি যাইতে পারেন, আর যদি থাকা লাভজনক যনে ফরেন, 
১, বিখে খীকুদ, কেছ আপত্তি করিবে না!” 
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এ দেশে অনেক প্রবাসী ইংরেজ ভারতবাসীর মুখের উপর বখন তখন) 
তরবারি আশ্ফালন করিক্া থাকেন, ধফলেন,--'আমরা ইংরেজরা তয়” 

বারির দ্বারা ভারত জয় করিয়াছি, তরবারির দ্বারা রক্ষাও করিব! 

ভারতবাসী নিকষ্টজাতি, আত্মরক্ষার অশক্ত, আমরা রক্ষা করি, অথচ 
এত বড় অকৃতজ্ঞ যে, শ্বাযত্বশাসন চায়, লগ্বা-:টীড়া অধিকারের দাবী 

করে, ইতাদি।” বস্ত্বতঃ প্রয়াগের "পাইওনিয়ার পত্র একবার ইংরেজের 
11291 0125110195এব ভয় দেখাইয়া পভববালি আস্ফালন করিয়াছিলেন । 

কলিকাতার ্রাংলোইত্ডিয়ানদের এক দলপত্ি-_নাঁম মিঃ আর্ডেন উড 

এক সভায় বলিয়াছিলেন, “ভারভীয়কে ক্রমাগত অধিকার বাড়াইয়। 
দলে এমন সময় আসিবে ফে, আবার আমাদিগকে তরবারির দ্বারা 

ভারতকে "পুনরায় জয় করিতে হইবে ॥” চিত্তরঞ্জন এ সকল কথা সঙ্ 
করিতে পারিতেন না| ভারতবাসীরা কুজ্জ্ব নভে, এ কথা উত্তরে 

চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন,আম।দের যা স্বাভাবিক কতজ্ঞতা,তাহ! আমাদের 

চিরকালই আছে। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার আর একটা দিক আছে, 
তাহা যেন উংরেজ ভুলিয়া নাযান। এদেশে আসিয়া রাজন্ব-বিশুার 

করিয়া কি ইংরেজের কোন লাভ হয় নাই? * * * সমগ্র মানব-সমাজে 
যে ইংরেজ আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কি বাঙ্গালার ও 

তথা সমস্ত ভারতবর্ষের কোন হাঁতই ছিল না? এই যে রুতজ্ঞতা। . 
ইহা কি শুধু মামাদেরই? ইংরেজের কৃতজ্ঞ হইবার ফি কোনও কারণ 

নাই? * * * আমাদের যে নিজের হাতে নিজের কাক্গ করিবার 

নিতান্ত ভ্ায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা, সে আকাজ্ষা যদি পূর্ণ লা কর--এই 

সামান্ত অধিকার যদি এামাদের না দাও, তবে তোমাদের কৃতঙ্তাঁর 

কোনও অর্থ নাই।” 

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, চিত্তরঞ্জনের মনের ভাব ফিরপ। চিত্তরঞ্জন 
ইংরেজের অহমিকতা! সহ করেন নাঁ বটে, ইংরেজ্জকে ভারতবাসী॥ নিকট 
রুতজত! প্রকাশ করিতে বলেন বটে, তথাপি ইংরেজকে বর্জন ফিরিবার ' 
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বা ইংরেজের সহিত সহযোগিতা বর্জন করিবার কথা বলেন.নাই ? 
আর্ডেন উডের তরবারি 'আশ্ফালনের কথাতেও চিতরঞ্জন ইংরেজকে 

ছাড়িয়া] কথা কহেন নাই £--“মিঃ আর্ডেন উডের যেন স্মরণ থাকে, ভারত 

॥ কখনও অস্ত্রের দ্বারা জয় করা! হয় নাই,কেবল গ্রীতির দ্বারা এবং ভারতকে 

স্মপাঁসনে রাখিবে, এই প্রতিশ্রুতির দ্বারা ইংরেজ ইহাকে লাভ করিয়াছে। 
ভারতকে কথনও অন্ত্রের দ্বার! জয় করা হয় নাই; ভগবান্ ইচ্ছা করিলে 
কেহ কখনও করিতে পারিবে না।” 

এইরূপ চিন্তরঞ্রন ইরেজকে কখনও শ্রেষ্ঠের আঁসন দান করেন নাই, 
তবে কখনও বঙ্নও করেন নাঈ। ভীভার মনের ভাব এই কয়টি কথাতে 
স্পট্ট ফুটিয়! উঠিয়াছে £- 
,/ “অবস্থা, মুরোপীয় সভাতাকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি,আমার 

শিক্ষা-দীক্ষার ভা আমি মুরোপের নিকট কৃতজ্ঞ: কিন্তু তাহা হইলেও 

আমি ভুলিতে পারি না সে, যুরোপীর বাঁনীতির ধাঁর-কর! জিনিস লইয়া 

আমাদের জাঁতায়তা সন্থষ্ট থাকিতে পারে না।” 
পাঠক, ইহার সভিত মহাত্মা গন্ধীর উপদেশের সামগ্রস্ত দেখিতে 

পাইবেন। মহাত্বা গন্বীও কোনদিন ইংবেজ-বিদ্বেধী নহেন, তথাপি 
ন্িনি আপনার টৈশিষ্ট্ের মধ্য দিয়া জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রনর 

হইতে বাঁর বার উপদেশ দিয়াছেন। অথচ চিত্তরঞ্জন কলিকাতার বিশেষ 
কংহোসে মহাত্া গন্বীর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিতে আগ্রহান্বিত হন 

নাই, কেন লা, তখনও তিনি সহযোগিতা] দ্বারা কাঁধাসাধনের আশায় 
নিরাশ হন নাই । ভিনি চাহেন,--"আমরা আমলাতিন্ত্র চাহি না, আমর 
টি গ্বাত্তশাসন। এই হ্বায়ত্তশালনে দেশের লোকেরই কর্তৃত্ব থাকিবে 
এবং উহা! দেশের লোকের ভন্ই প্রতিষ্ঠিত হইবে- ইহাতে প্রবলপ্রতাপা- 

্বিত জমীধদার হইতে নিঃস্ছ গ্রজ1 পর্য্যন্ত সকলেরই অধিকার . থাকিবে ।” 
'অঞ্চচ ইংরেজের সহাসুভৃতিচত হইতে চাহেন নাই, রলিয়াছিজেন 7 
 *বিজ্ঞাতের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, শুধু অর্থলীতিয় দিক দিয়া, 
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নয়, রাজনীতির দিক দিয়াও ভারতের পুনর্গঠন একাস্ত আধ্শ্যক। সমগ্র 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কেবল ব্যক্তিগত শ্বাধীনত। থাকিবে না, ইহার প্রত্যেক 

খণ্ড শ্বায়তুশাঁসনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষা 

বিভিন্ন হইলেও এই স্বায়ন্তশাশনের দ্বারা পরিচালিত খগ্-রাঁজ্য গুলি 'এক 

বিশাল গণতন্ত্র সাম্রাজ্যে সংযুক্ত থাকিবে |” 

গঠন-প্রণালী 

চিরঞ্রন চিরদিনই ধবংসকার্ষোর মন্ত্র প্রচার কবেনুনাই। ইংরেজের 

সহিত সহযোগিতা করিয়! কি ভাবে দেশে স্বায়ভ্তশাসনপ্রণালী প্রবন্তিত 

করিতে হইবে, তাঁত তিনি :৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রার্দেশিক টবঠকের 

সভাপতিরূপে বুঝাইয় দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা এই :--জনসংখ্যা 

ও কারোর শুবপা অনুসারে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটী পল্লী বা 

গ্রামা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । এই সব গ্রামের ১৬ বৎসরের যুবক 

হইতে আরস্ত করিয়৷ বর্ণধন্্-নির্বিশেষে সকলেই এই সমাঁজতুক্ত হইবে । 

তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েত নির্বাচন করিবে | এই পঞ্চা- 
য়েতের উপর এ সকল গ্রামের সমস্তটুকার্যা--সমন্ত শুভাশুভের ভার অর্পিত 

হইবে। তাহার! গ্রামের পথ-ঘাটের বাবস্থা করিবেন। গ্রামের স্বাস্থা 

কি করিয়! রক্ষা! করা যায়, তাহার উপার নিদ্ধারণ করিয়া তাহাকে কার্যে 

পরিণত কর্িবেন। তাহার! গ্রামে পূর্বেকার যাত্রা, গান ইত্যাদি চালাই- 
বার চেষ্টা করিবেন। নৈশ-বিদ্াঁলয় স্থাপন করিয়া: শিক্ষার বিস্তার 

করিবেন চাবীকে কষিকার্যয সম্বন্ধে আবশ্ঠকমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 

করিবেন। তাহারাই আঁবশ্তক পুঞ্ষরিণী খনন করাঁইবেন ও পুরাতন 
পুঙ্করণী সংস্কার করাইবেন। সমস্ত গ্রামগুলি যাহাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 
থাকে, তাহা দেখিবেন। চাঁধীরা যাহাতে বারমাস পরিশ্রম করির! 

নিজেদের আবশ্ক 'দ্রব্যগুলি প্রস্তত করিতে পারে, ও অন্তান্ঠি 

শিল্পপণ্য উৎপন্ন করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা 
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দিয়া এই সব কাধ্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পলী-সমাজ 
প্রতি পল্লীতে একটি সাধারণ ধান্তাগাৰ স্থাপন “করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ 
'চাধীবাত্রেই সেই ধান্তাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল কিছু কিছু করিয়া 
দিবে। পল্লী-সমাজ সেই ধাঙ্তাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার 
ব্যবস্থা "কারবেন। যখন *অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজের জন্য ধান্তের অভাব 

হইবে, তখন পল্লীসমাজ চাষীদের প্রয়োজনমত হিসাব করিয়া! ধার 

[দবেন। পরে আবার ফসল হইলে তাহার সেই পরিমাণ ধান ধানাগারে 
পূরণ করিগা! দিবে। ৃ 

“এই সব গ্রামবাসীদের মধো কোন কলহ অথবা ছোটখাট দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী মোৌকদ্দমা উপন্তিত হইলে উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিশি" 

করিয়া দিবেন এবং বড ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দম। তদস্ত কারয়া 

সবভিভিসন ও জেলার : আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। তাহাদের সেই 
তদস্ত-বিবরণই সব আদালতে নালিশ ও আজ্জা বলিয়া গৃহীত হইবে। 

«“এইরূপে প্রত্যেক জেলার জনসংখ্য1 অনুসারে ২৪টি ২৫টি পল্লীসমাজ 

থাকিবে । এই প্রুতোক পলীসমাজে পাচজন পঞ্চায়েত ব্যতীত জেলা- 

সমাজের জনসংখ্যা অনুসারে পাচ হইতে পাঁচশটি পধ্যস্ত সভ্য নির্ধাঁচন 

করিবেন! এই পল্লী-সমাজের নির্বাচিত সভ্য লইয়া জেলা-দমীজ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী-সমাজ এই জেলাসমাজের অধীনে সকল 
কাঁধ্য নির্বাহ করিবে । এই জেলা-সমাঁজ-_ 

(১) সেই জেলাতুক্ত সকল পল্লী-সমাজের কার্ধ্য তদস্ত করিবে। 

(২) সকল পন্লী-সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য যাহাতে সুসম্পন্ন 

হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার গ্ী রাজধানী, 
তাহার শিক্ষারদীক্ষার ভার লইবে। 

(৩) কৃষিকার্ধ্য ও কুটীর-শিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, 

তাহার উপায় উদ্তারন করিয়া কার্যে পরিণত' করিবে । 
(৪) সকল পল্লীসমাজের জআন্ীন লেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য 



দেশবন্ধু চিত্ররঞন। ৭৯ 

সম্বন্ধে তদস্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থা সম্বন্ধে 
সংপথে চ।লাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহ্র' 
বা রাজধানী, তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার .জেলাসযিতিক; 

অধীন থাকিবে । 

(৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যসাবাণিজা চলিতে 
পারে, তাহা নিদ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্বাচন 

করিয়া! ছোটখাট ব্যবসা চাল1ইতে হইবে । | 
(৬) এই জেলা-সমাজ একজন সভাপতি নির্বাচন করিবে, 

প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন সভা গঠিত করিবে । কিন্তু প্রত্যেক 

সভাই এই জেলা-সমিতির অধীনে কাঁধ্য করিবে । 
(৭) জেলার কৃষিকার্, কুটীর-শিল্প ও অন্যান ব্যবসাবাণিজ্োর 

জন্ত, অর্থের স্থবিধার জন্গ একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিভে 
হইবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রতোক পল্লী-সমাজেই এক 

একটি করিয়। থাকিবে । চাষীরা মহাজনদের নিকট হইতে 

দাঁদন না লইয়া! এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে এবং তাহার! 
যাহ!তে খুব কম সুদে টাকা ধার পায়, তাঁহার ব্যবস্থা করিতে 
*হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলেন্ সমবেত চেষ্টার 
সবারা পরিচালিত হইতে পাঁরে,তাহার ব্যবস্থা! করিতে হইবে। 

(৮) জেল ও পলী-সমাজের কোনও কার্যে ই গবর্ণমেণ্টের কোন 
কর্মচারী সংশ্লি্ থাকিবেন না। 

(৯) জেলা সমাজ ও পলী-সমাজ্ের সকল কাধ্য নির্বাহ করিবার 

জন্য ব্যাঙ্ক বসাইয়া আবশ্তক টাক উঠাইবার ক্ষমতা জেলা- 
সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে। 

(১০) পল্লী-সমাজ ও ফজলা-সমাজের এই সমস্ত কার্ধ্যপ্রণালী 
* স্থিরীকারণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্ক আবশ্খক 
আইন করিতে হইবে ।” 



৬৯ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 

নাগপুরে মত-পরিবর্তন 

স্বতর1ং দেখা যাইতেছে, চিত্তরঞ্রন জাতির নিজের মধ্য দিয়া জাতির 

বৈশিষ্টা গড়িয়া তুজিবার বিশেষ পক্ষপাতী । তথচ তিনি ইংরেজ ব্যুরো- 
ক্রেশীর সহিত সহযোগি ভাবজ্জনের কথা উল্লেখ করেন নাই । কলিকাতার 

বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশনকালে তিনি মহাত্মা গন্ধীর সহযোগিত্তা- 

বর্জন-নীতির প্রণ্তবাঁদই করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাত্মা 
গন্ধীর অসহযোগের বিপক্ষে এক সংশোধক প্রস্ত'ব উপস্থাপিত করেন, 

উহাতে বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর নিকট ভারতের কথ! বলিবার উদ্দেস্রে 

ভাঁবতীয়গণের দৌতা প্রেবণ করিবার কগ! ছিল। ডাক্তার কিচলু মহায্স! 

গন্ধীর প্রন্ত/ব সমর্থন করেন, কিন্তু মিসেস বেসাণ্ট আপত্তি করেন।, 

শেষে “ভোটের 'মাধিক্যে মহাত্স। গন্ধীর প্রস্তাবই গৃহীত হর । এ বিশেষ 
কংগ্রেসে স্ব্ং সভাপতি লজপত বায়, চিন্তব্রঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, মিসেস 

বেসান্ট প্রতি গণামান্ত লোক মহাক্মাজীর প্রস্তাবের বিপক্ষে থাকিলেও, 
প্রস্তাব গৃহীত হইব পর দেশে নবভাবেব বন্থা বহিতে আরম্ত করে। 

প্রযাগে ধিখাত ব্যধহারাজীব জন-নায়ক পাঁগুহ মতিলালশ নেহেরু 

ওকালভী ভাগ করিলেন এবং দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। 

চিত্তরঞ্জন চিরদিনই সহযোগিতার পক্ষপাতী, এ কথ! বলিয়াছি। কিন্তু 

পঞ্জাবের অনাচারের তর্স্তের জন্ত কংগ্রেসের নিযুক্ত কষ্টীর স্স্যরূপে 
পঞ্জাবের বিমদৃশ ব্যাপারের সাক্ষ্য শুনিয়। অবধি তাহার মন চঞ্চল হইয়া 
উঠে। ( পঞ্জাবী ব্যাপারের 'অহুসন্ধানের জন্য কংগ্রেস যে কমিটী নিযুক্ত 
করেন, চিত্তরঞ্জনও মহাত্মা গন্ধী, আব্বাস তয়াবজী ও জয়াকবের মত 

€মেই কমিটার সদস্য হইয়াছিলেন।) কিন্তু মন চঞ্চল হইয়া উঠিলেও 
তিনি সহযোগিতার আস্থা, হারান নাই। কলিকাঁতার কংগ্রেসে তাই 
[তিনি অসহযোগের বিপক্ষে বলিয়াছিলেন । - 

তাহার পন এ বৎসরই ডিসেম্বর মালে নাগপুরের কংগ্রেস । সেই 
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কংগ্রেসে বাঙ্গাল! মহাত্মাজীর অসহযোগ প্রস্তাবের প্রতিকূলে ভোট দিৰে 
বলিয়া কথা উঠিল। এমন কি, জনরব রটিগ, চিত্তরঞ্জন বাজালা হইতে 
২০০ “গুপ্ত” ডেলিগেট ভাড়া করিয়া অসহধোগ প্রস্তাবের মুণগ্ডপাত করিতে 

ধাইতেছেন। নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি মাদ্রাজের বিজয়রাঘবাচারিয়া 
মহাত্বার 'প্রস্তাবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। বাঙ্গালার ডেলিগেট 
'কাম্পে এই প্রস্তাব লইরা ভাটিয়া ও গুজরাটীদের সহিত হাতার্াতিও 
হইয়া গেল। কিন্তু মহাত্মা গন্ধীর প্রন্ত।বই গৃহীত হইল এবং সর্বাপেক্ষা 
লক্ষ্য করিবার কথা, চিত্তরগ্তন সহযোগ-নীতি পরিত্যাগ করিয়া 
মহাত্নাজীর অসহযোগনীতি অবলম্বন করিলেন, ধিনি অপহ্- 
যোগ প্রস্তাবের প্রধান বিরুদ্ধবাদী হইগ1 কংগ্রেসের কাধ্য-চাঁলিকা হইতে 
অসহযে।গ' শব মুছিরা ফেলিতে গিয়াছিলেন,তিনিই অসহযোগে দাক্ষিত 
হইয়া ধর ফিরিলেনা ইহার মপেক্ষ! মহাত্মা গন্ধীর প্রভাবের অথবা 

চিতবঞ্জনের চরিত্রমাহাত্মোর আর কি প্রকট পরিচর পাওয়া যাইতে পারে। 
শুনা ধায়, মহাত্মাজী বহুক্ষণ ধরিয়া চিত্তরঞ্জনকে অদহযোগের প্রয়োজনী- 
রত বুঝাইয়! দেন। চিত্তরঞ্জন একেই পঞ্জব্র ব্যাপারে চঞ্চল হইয়া” 
ছিলেন, তাহার উপর মহাত্নাজীর সংস্পর্শ, এই ছুই ঘটনাশম্রে।ত তাহার 
পূর্বের সঙ্কলন ভাসাইয়া দিল। যে যুগাঁবতার সভাসন্ধ মহাত্মা! গন্ধী বলির! 
থাকেন,5৮7065 00৮ 9651 20৩, উহার অভভূত যুক্তিতর্কের অহিমায চিত্ত- 

রঞ্জন ধখন একবার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন মুহূর্তঘাত্র দ্বিধা 
করিলেন না, একবারে পূর্ণ অসহযোগী হইলেন? তাহার নিকট ৮911 ্য 
নাই। যেমন কন্ঠার বিবাহকালে পত়ী বাঁসস্তীদেবীর মুখে একটা পরা- 
মর্শের কথা শুনিয়া বলিম্বাছিলেন, “তুমি আমার .সংশর-অন্ধকারে আলো 

আনিয়া দিলে, তেমনই নাগপুরে মহাত্মার উপদেশে তিনি আলো! 
দ্বেখিতে পাইলেন, তাহার সংশয়াকৃল চঞ্চল মন শান্ত হইল |] 

বরিশাল কনফারেন্ 
অহিংস! অসহযোগ ব্রত একবার গ্রহণ করিবার পর চিত্তরঞ্জন বসিয়া 



৮ 

৮২ দেশবন্ধু চিন্ত রঞ্জন ! 

ধাঁকিবার লোক নহেন। তিনি কথায় অসহযোগ মধ প্রচার করিয়াই কাস 

হইলেন নাঁ॥ যখন বুঝিলেন, বর্তমান আমলাতন্রশাসনের সহিত সকল 

সম্পর্ক তাগ না করিলে ব্রত সফল হইবে না, যখন বুঝিলেন, নিজ চরিত্রে 

এ ক্রতের ত্যাগ মাহাত্ম্য দেখাইতে না পারিলে দেশ তাহার কথা লইবে 

না, তখন একদিনে তিনি রাজার রাজ্যের আয়ের পেশ! ছাড়িয়া দিলেন, 

আমিরী ছাড়িয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন। তাহার ত্যাগে দেশ বিস্ময় 

পুলকিত-নয়নে তাহার বিরাট ত্যাগের মৃত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। 

শুনিয়াছি, সেই বিরাট ত্যাগে বিস্মিত হইয়া ঝুনিভাপিটি কমিশনের 

সভাপতি স্যার মাইকেল স্যাডলার বলিয়াছিলেন, “চিন্বরঞ্জনের অদ্ভুত 

ত্যাগ জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়; কোনও দেশে কোনও সময়ে কেহ 

এত অর্থ উপার্জন করিয়া দেশের কাঁজে সর্ধঘ্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই 1? 

ভারতবাসী স্তাহার অনুকরণ করিতে পাবিলে ধন্ত হইবে ।” ব্যারিষ্টার 

ছাড়িয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন সামান্ত বেশভূষায় সঙ্জিত হইয়া সামান্তভাবে 

থাঁকিয়৷ দেশে ত্যাগ ও অসহযোগ-মঞ্তর প্রচার করিয়া] বেড়াইতে লাগি- 

লেন। দেশ যেন ভগবানের প্রেরণায় প্রস্তত হইয়াছিল । তাই যেখানেই 

চিত্তরঞ্জন পদার্পণ করেন, সেখানেই দেশবাসীর পুণের সাড়া পান। 

হার জন্য বাঙলার পল্লা মফঃম্বল বে বিপুল সংবঞ্চনোর আয়োজন 

করিরাছিল, তাহা কোনও রাজ1-মহারাজের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছেকি না 

গন্দেহ। চিত্তরগ্রন তীহার বিরাট ত্যাগে দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়া 

ফেলিলেন। নারায়ণগঞ্জে চিত্তরঞ্জনের ডাকে এক জাতীয় বিষ্যালয় 
. শ্রাতিঠিত হইল, চাকার অধ্যাপক সত্তীশচন্দ্রের উদ্ধোগে জাতীয় বিদ্যাপীঠ 

গঠিত হইল। তাহার পর ময়মনসিংহে যখন জেলাম্যাজিস্রেট নগরে 

চিগ্ধক্নপরনের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিলেন, তখন সমগ্র বদেশ যেন এক 

হইয়া উঠিগ্ চিত্তরপ্রনের জয়রবে বাঙ্গীলার গগল পবন মৃখরিত হইয়! 

উঠটল। চিত্বরগ্রন কেবল. কংগ্রেসের আদেশ পান নাই বলিয়া ম্যাজি- 

ট্রেটের হুকুম অযান্ত করিয়া আইন ভদ করিলেন না, মন্থমনস্ংহ হইতে 



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । . চডই 

চলিয়া! *আসিলেন। সেই সময়ে চিত্তরঞ্জন জলঙ্গগম্ভীরনণা্দে ঘোষণা 
করিলেন, 

“সমর! আমাদের নিজের দেশে কৃতদাসের মত ব্যবহার পাইতেছি, 

্বরাজ না পাইলে জীবনধারণ মিথ্যা ।” 
ম্ারজিষ্রেটের এই আদেশেব ফলে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ম্যা ট্রক 

পরীক্ষ! দ্রিল না, উকীল--মাক্তারর1 ৭ দিন আদালত বজ্জন করিলেন। 

শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট (উপরওয়ালার ইঙ্গিতে) আদেশ প্রত্যাহ|র করিতে বাধ্য 
হন। ময়মনসিংহ হইতে চিত্তরগ্রন টাঙাইলে আসিলেন। সেখানে 

প্র্সদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র ঘোষ মোক্তারী ছাড়িয়া দেশের কাজে 
যোগদান করিয়াছিলেন । তাহ।রই উ7গ্যাগে যে সভা] হয়, তাহাতে চিত্ত" 

বঞ্জন যখন বক্তা করেন, তখন পুলিশ রিপোর্টারও সেই বক্তৃতা শুনিয়া 
কাদিয়া ফেিয়াছিল। কষট|্লাইল হইতে চিত্তরঞ্জন করটিয়ার় যান। 

সেখানকার প্রসিদ্ধ জমীদার ওয়াজেদ আলি খএ| পনি সাহেব ওরফে চাদ 

মিঞার বিশাল ভবনের প্রাঙ্গণে সভ। হইল | সে সভায় চিত্তরঞ্জন মন্খব- 
স্পশিনী বক্তৃতা দিরা দরিদ্র কষককুলকেও দেশ-প্রেমে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । 
টাদ মিঞ1 এখন অমর ঘোষের ন্যায় জেলে ! 

তাহার পর চিত্তরঞ্জন একে একে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, শ্রীহট, 
কুমিল্ল। ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি নানা স্থানে বন্ততা দিয়া ভাবের ঘন্ঠায় পুর্ব 
বাঙ্গালা ভাসাইয়া দিলেন। তাহার সে সব বন্তৃতান্ সুপ্ত বঙ্গীদেশ জাগ্রত 
হইল। ভগীরথ যেমন ত্বর্গ হইতে মন্দাকিনীর পুণ্যধারা মধর্তা প্রবাহিত 
করিয়| মৃত সগরবংশকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তেমনই চিরঞ্রন 
তাহার আস্তরিক স্বদেশপ্রেমের মন্ফাকিনী-ধারায় বাঙ্গালার প্রাণশূন্ত অক- 
শরণ ্নেহে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিলেন । | 

সমগ্র পূর্ব-শাঙ্গল! এইরূপে মাতাইয়! দিয়া চিত্বরঞ্জন বরিশাল কন- 
ফারেব্দে উপস্থিত হইলেন । সেবার সেই প্রাদেশিক বাষ্রসদ্দেলনে 
জীধুক্ত বিপিনচন্র পাল সভ।পত্তি এবং বরিশালের স্বদামধন্ঠ জন-নায়ক 



| ৪৪ দেশবন্ধু চিতরঞ্জন। 

অস্থিনীকৃমার অর্ভাথনা-সসিতির সভাপতি । এই মহা সম্মেসনে বাঙ্গালা 
কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহা! নির্ণাত হইবে, তাই এই সম্মেলনের 
বিশেষত্ব ছিল। এ গ্রন্থের রচয়িভ1 “বস্থমতীর ” প্রতিনিধিরূপে জাতির 

দেই মহাঘজ্ঞের তীর্ঘে উপস্থিত ছিল, বরিশীলের অন্যতম জননায়ক শরৎ- 
কুমার ঘোষের জালাময়ী বক্তা! শুনিয়া মুগ্ধ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া- 
ছিল, আর নভাঁপতি বিপিনচন্ত্রের বক্তৃতায় বাঙ্গালার টশিষ্ট্যরক্ষার ব্যর্থ 

চেষ্টা দেখি তাহার ব্যথা ব্যথা অঙ্গৃভব করিয়াছিল । বাঙ্গালা তাহার 
বৈশিষ্টা চাহে নাই, সে স ছা বাঙ্গালী বিপিনচন্দ্রের স্বরাজের অপর্ধপ 

বাঁখ্যা গ্রহণ করে নাই, বাঙ্গাল! তাহার প্রাণের মধ্য দিয়া মহাত্মা গন্ধীর 
অপহযোগত্র“তর ডাকে সাড়া দিয়াচছিল। অর সেই দ্বাদশ সহশম্র শ্রোতার 

মাঝে দ্রাড়াইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন মহাত্সার বাণী প্রতিধ্বনত করিয়া 
অন্বিংদ অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণের কথা! উত্ধাপন কঝ্জল্লল, তখন সমগ্র সভ্য- 

সগ্ডগী মুক্তত্ঘরে জলদমক্দে জানাইয়াছিলেন, “হা, বাঙ্গালা অসহযোগ ই 

গ্রহণ করিবে ।” শ্বরাজের ব্াাঁপাঁয় দেশবন্ধু বজেন £-7 

“স্বরাজ দশের কথায় চলবে কি একের কথার চলবে,জাঁনি না। শ্বরাঁজ 

আমদের জন্মগত অধিকার, ভগবানের দান। তপস্তায় নিজেকে বোঝ, 

দেখবে, তুমি অন্তরে বাহিরে মুক্ত ? অন্তরের এই মুক্তি আন্বাদ ৩০ কোটি 
মান্য পেলেই তাঁরা মুক্ত হবে। আগে অন্তরের এই মুক্তিধন; তার পর 
বাহিরে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ত্যারীন দ্ূপ। বিদ্যা, বাণিজ্যে, বিচারে, শাসনে 
আমর! পরের মুখ চাই, এই ত মাঁয়া। আমরা! কাহারও শক্র নই; আমরা 

। এই আন্দোলন শাস্তির যুদ্ধ। আমাদের মা-বোঁনাকে কাপড় 
পরার বিদেশী, এ লক! কি রাখবার স্থান আছে ?” | 

তাহার পর ক্ীমারে বাত্রিকালে বিনিদ্র থাকির! দেশবন্ধু সামান্তবেশে 
ধখন ডেলিগেট উকীলবাবুদের নিকট গিয়া! প্রত্যেককে অচ্থনয়-বিনগ্ক 

করি, দেশের জন্ত ভাগের প্রয়োজন মহিমা! বুঝাইতে লাগিলেন, তখন 
চিজরঞ্নের হৃদয়ের বিশালতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। কত উকীল 



দেশবন্ধু চিত্রঞ্জন। টঃ 

বাঁ ব্যঙ্গ-বিদ্রগ করিলেন, বত উকীলবাবু কঠোর বথা গুনাইয় ছিযেন। 

কিন্তু চিত্তরঞ্রনের তাহাতে ভক্ষেপ নাই। গুনিয়াছি, তিলক-দ্বরাজ- 
ভাগারের অর্থসংগ্রহের জন্য চিত্তরঞ্জন নিজের পদ্গৌরব ছ্ুলিয় গিয়া 
সামান্ত লোকেরও হাতে পায়ে ধরিয়াছেন! এমন না হইলে জন-নায়ফ, 

এমন না হইলে দেশপ্রিয় দেশবন্ধু! 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 

অপহযোগনীতি দেশে অবলস্থিত হইলে পর সরকার বিচলিত হইয়া 
উঠিষেন। একদিকে আত্মার বলে বলী অসহযোগী -অপরদিকে বান- 

বলে বলী বিরাট্ ব্রিটিশ সরকার, এই উভয় পক্ষে যে শক্তি-সংঘর্ষ আ'রস্ত 
হইল, ভাঁহ| বস্ততঃই বিশ্বয়প্রন। কি ভাবে কোথা হইতে এই সংঘর্ষ 
আরন্ধ হইল, তাহা আম্মুপূর্বিক বর্ণনা করা এ রচনার উদ্দেশ্ট নছে । 
এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে ষে, ক্রমে সেই সংবর্ধ হইতে সরকারের 
কঠোর নীতি-যাঁহাকে ভাসহযোট্নীরা ধর্ষণ-নীতি আথা! দিয়াছেন - সেউ 
কঠোর শাঁসন-নীতি উদগত হইল । যুবরাজ প্রিন্স ওফ ওয়েলসের আগ- 
মন উপলক্ষে এ দেশে অসহযোগীরা ষে হরতাল অনুষ্ঠান করেন, উহা 
হুইতে এই ধর্ষণ-নীতির প্রবর্তন হইল, ইহাই লোকমুখে ঘোষিত । 

ব্)বস্থা-পরিষদের অধিবেশন ২ 

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর কলিকাতা ও তথা সম গ্র ভারতের পক্ষে 

এক চিরন্মরসীয় দিন। এ দিন ভাঁরত-সরকারের আমন্ত্রণে যুবরাজ প্রিন্স 

অফ. ওয়েলস্ ভারত পরিদর্শন করিতে বোম্বাই সহরে পদার্পন করেন। 

ধাহারা বর্তমান আমলাতন্ত্র-সরকারের মহিত সহযোগিতা! বর্ন করিরা- 
ছিবেন, তাহারা & দিন সমন্ত ভারতবর্ষে হরতাল ঘোষণ! করেন। তাহার! 
বলেন, যেহেতুঃপঞ্জাবের অনাচার, খেলাফতের ব্যথা ও স্বরাজের কামনার 
কথায় বর্তমান সরকার কর্ণপাত করেন নাই, সেই হ্রেতু সেই আমলাতন্্- 
লরকারের নিমস্্রিত রাজি'অতিথির আহ্বানে ও অভার্থনায তাঁহার! যোগ- 
দান করিবেন না| উহাতে তাহারা রাজকীয় অতিথির প্রতি ব্যাক্ধগত- 

 দ্ধাবে অথবা রাঁজবংদীর হিসাবে কোনও অসম্মান প্রকাশের অভিপ্রায় 



দেশবন্ধু চিতরঞন। | ৮৭ 

পাষণ করেন নাঁ। তবে ভারতবাসীর মনের ভাব জানিয়া, তাহাদের 
সহিত পরামর্শ না করিয়া, তাহাদের মতের বিরুদ্ধে রাজপুত্রকে এ সমস্কে 
ভারতে নিমন্ত্রণ করিয়া নআমলাতন্ত্রদরকার নিজের অনুকূল উদ্দেস্ঠ- 
সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া, অসহযোগীরা রাজ-অভ্যর্থনা হইতে 
বিরত থাকিবেন। 

ইহাই কংগ্রেসের ও খেলাফত কমিটার আদেশ ছিল। সেই আদেশ 

অনুসারে বোস্বতি, কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্কানে হরতাল হইল । 
বোগ্বাইয়ে হরতালের সঙ্গে সঙ্গে শোচনীয় দাক্গ'-হাজামা হইয়াছিল 1. উহা 
নিশ্চিতই ভারতের পক্ষে কলঙ্কের কথা। কিন্তু কলিকাতার হরতালে 
দাঞ্জা-হাঙ্াযা,ঘটে নাই । এ দিন সমগ্র কলিকাতা সহবে যাহ! দেখা 
গিয়াছিল, এমন কখনও দেখা বায় নাই। হরতালের ফলে সমস্ত সর 

ধেন প্রাণহীন শ্বশানে পরিণত হইয়াছিল। থেলাঁফৎ ও কংগ্রেস স্বেচ্ছা 
'সেবকরা সহরের পথে শান্তিরক্ষা করিয়াছিল। রেলের ধাত্রী পুত্র-পরি” 
বার লইয়া ষ্টেশনে নামিলে গাঁড়ী ও কুলীর অভাবে বিপদগ্রস্ত হইলে 
ভলার্প্টপ্লারর! প্ভঠাশানাল সার্ভিস” মার্কামারা গাড়ী করিয়! তাহাকে 

সপরিবারে গন্তবা স্থানে পৌছহিয়া দিয়াছিল, নিজেঘ্] “মাথায় করিস! 
স্বাক্রীর মোটঘাট বহিয়াছিল ৷ 

, «সই আশ্চর্য) বন্দোবস্তে সহরের যুরোপীয়ান মহল বিশ, বিচলিত, 

সুস্ভিত ও কুদ্ধ হইস্া উঠেন। তাহাদের সংবাদপত্রে সঞ্নকারকে বিকার 
দিয়া গরম গরম প্রবন্ধ ও পত্রাদি লিখিত হর,-_-সরকাঁর কি নিজের কর্তৃত্ব. 
ভার'খেলাফতি গুগু।দের হাতে ছাঁড়িয়া দিয়াছেন ? ফুক্োপীয়ান সাগর 
সভাসমূহ “গেল রাজা গেল মান" রবে গর্জন করিয়া উঠেন। এ দশেক 
বহার! গাঁড়ী চড়িতে বা অন্ঠরূপ অধিকার ভোগ করিতে এ একটি দিন 
বাধা পাঁইয়াছিলেন, তাহারাঁও বিষম ক্রুদ্ধ হইয়! সরকারকে চগুনীতি 
ধ্লাশাইতে উদ্ভেজিত করেন, । 
. ইছাঁরই পরে ২৫শে নভেম্বর ৯ই "অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহে বাঙ্গার্গার 
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 খ্যবস্থা-পরিবদদের অধিবেশন হইল। প্রথমেই বাঙ্গালার গবর্ধর জর্ড 
রোগাল্ডসে দেশের বর্তমান অবস্থা ও হরতালের দিনের ঘটনা বর্ণনা 

, ফরেন। পরস্ধ তিনি অশান্তি ও বিশৃঙ্খল নিবারণের জন্ত যে লকল 
বাবস্থা কর! হইয়াছে, তাহার সমর্থন করেন। তাহার বক্তৃতার মণ 
এইরূপ £-- 

গভর্ণরের বক্ত.তা 

য্যপি আইন অমান্তকারীর 'দল সত্য সত্যই এইভাবে আইন ও 
শহ্খল] উড়্াইয়! দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহা! হইলে গভর্ণমেণ্ট 
তাহা রোধ করিবার জন্য কিকি উপায় অবলম্বন করিবেন বা করিতে 

বাধ্য হইবেন, সে সম্বন্ধে আঁমি বিশদভাবে অদ্য কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি 
না। আমি আশ! করি,অচিরেই তাহাদিগের সুধৃদ্ধি হইবে । সুতরাং আমি 
'অগ্য সাধারণভাবে গুটিকতক কথা বলিব। সাধারণ লোকে যেন এ কথাটি 
'না ভোলেন যে, গভর্ণমেণ্টের যেমন দেশের লোকের প্রতি কর্তব্য আছে, 
(দেশের লোকেরও তেমনি গভর্ণমেন্টের প্রতি এবং বিশেষভাবে তাহাদের 
নিজের প্রতি কর্তবা রহিয়াছে। সাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত পৃথথিণীর 
কোন পুলিশই সুচারুরূপে তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে পারে না। 
দেশের লোক যদি ভয় পাইয়া পুলিশের নিকট আদৌ অভিযোগ 
ন] করেন, তাহা হইলে পুলিশের পক্ষে তাহাদিগকে সাহায্য কর! 

. সম্ভব হইয়া পড়ে। রাজভতক্ত প্রজামাত্রেরই বর্ডব্য, যথাসময়ে পুলিশকে 
কাঁতে-কলমে সাহায্য কর)। অধুনা কিন্তু এই চেষ্টার বৈপরীত্যই অনে-. 
ফের মধ্যে দৃ্ট হইতেছে । নিশ্চয়ই ভাহ!র] ইচ্ছা করেন ন1 যে, দেশময় 
অরাজকতা বিরাজ করে? বিদ্ক তথাপি ভাহাদের কার্যাবলী ছার? 
,এবে-্থাইনী কাজের মারা বাড়িয়া যাইতেছে এবং পুলিশের কার্ধে)ও- 
ব্যাঘাত যাঁটতেছে। প্রকুষ্ট কারণ ব্যতীত কারণা ভাবেও ধর্মঘটে, উম! 

'গ্বাঝ এবং সেঘিনকার উ্রামধর্্ঘটের বণ! ইহার দৃ্টানন্ষরূণ, উদ্লিপ্টিত হইন্ে 
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পারে। সত সত্যই যদি এই ধর্ম্ঘঘট অন্নকষ্টহেতু হইত,তাহা হইলে সরকার 
নিজে একটি শালিসী বোর্ড (098018/00 ১০৪৫ ) নিযুক্ত করিয়া, গোল 
মিটাইয়! দিতেন, কিন্তু তাহ! মোটেই নহে, এবং যাহারা অকারণ এই. 
ভাঁবে ধশ্মঘটের প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের বিবেকের নিকট তাহার! দায়ী ।, 
ধাহার! আঁইনসজগত উপায়ে আপনাপন কাঁরকারবার চালাইতে ইজ্ছক,. 
তাহাধিগকে রক্ষা করিতে সরকার সর্ধতোভাবে বাধা, এবং তাহা 

করিতে হইলেই পুলিশের উপর .কতবগুলি অতিরিক্ত কাধ্যের, ভার 
দিতে হইবে । বায়বাহুল্য হওয়া সত্তেও পুলিশের »ংখ্য বৃদ্ধি কর] ভিন্ন 
গত্যস্তর থাকিবে ন।। ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, 
ধাহার! পুলিশ কোন দাঁজাহাঙ্গামা নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেই, পুলি- 

শকে প্রতোক ক্ষেত্রে দোষী ও দাঙ্গাকারীদের নির্দোষ সাবস্ত করিয়া 

লন--ইহাতে পুলিশের কার্ধ্যশক্তি ক্ষু্ হয়। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই 
মাসের প্রথমে হাওড়া ষে হাঙ্গামা হর, তাহার উল্লেখ কর! ষাইতে, 

পারে। তাহার এ ক্ষেত্রে দাঙ্গাকারীদিগকে কেবল যে ক্ষতিগ্রন্ত 

নির্দোষ বলিক্কা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নভে 

ম্যাজিষ্ট্রেট এই গেোলমালের কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে যাহাতে কোন 
লোক তৎসমক্ষে সাক্ষী দিতে না যায়, তাহার1 তদ্রপ চেষ্টা করিয়া বিচা- 
রককে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। আমি এই সমস্ত লোককে 
গুরুতর ভাবে সাবধাণ করিয়া দিতেছি বে,ভাহারা জ্ঞান্ত/ব1 অজ্ঞাসারেই; 
হউক, তাহাদের কাধ্যদ্বার অরাজকতার পথ পরিষ্কার করিতেছেন.। 

ইতিহাসপাঠাস্তে একটু অন্ুধাবন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, প্রার়পঃ 
থে সমগ্ড লোক সামান্য অশান্তির বীজ বপন করে, পরিশেষে তীহাদিগের, 

মহা! অশান্তির বেগ সামলাইতে হয়-_-অনেকেই ভ্রান্ত হইয়া ভাবিদ্বা 
খাফেন যে, প্রচলিত বিধিবদ্ধ আইনের অপব্যবহার করিলেই বুঝি স্বদেশ”. 
প্রেম দেখান হইল এবং এই ধারণার বশবর্তী হইলেই আইন অনান্ত করিয়ঠ 
শৃঙ্ঘলা! নাশ করিবার-ক্ষমত! অতি সহজেই লাভ কর! বায়। এই সকল, 
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লেখকের ভা করিজ! ইতিহাস পাঠ কর উচিত এবং ভাঁছা হইলেই 
হ্তাহার! তাহাদের চোখের সন্মুথে স্পষ্ট দেখিবে এবং হৃদয়ে উপলদ্ধি 
ফরিত্তে পারিবে ষে,একবাঁর উচ্ছ জখলতা ও বে-আইনী উপদ্রবের তাণুব- 
লীলা আবস্ত হইলে কেহ আর তাহা সহজে দমন করিতে পারে না। 

'হহাতআা গন্ধীও এখন এই ঞপ্ুব শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করিয়! নিজসুখে 
স্বীকার করিতেছেন যে,সাঁধারণের ভিতর ছত্তমান কদ্রভাবের জন্য তিনিই 

৷ অম্পূর্ণরিপ দায়ীঠ তিনি এখন কি করিতেছেন- তীহার কথা আমি উদ্ধত 
'করিতেছি-“গত ছুই দিনে “ম্ববাঁজের' ছবি বেরূপ দেখিয়াছি, তাহা 
আঙ্গার নাপারন্ধে পৃতিগন্ধ বিশ্তার করিতেছে? * * "শাত্তিভঙ্গকারীদের 
উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবার জন্ত আমি আমার সহধর্ছীদিগকে 

অক্লাস্ত পরিশ্রম করিতে অশ্ুরোধ করিতেছি”-_তীহারা কি মাতার এই 

কথায় কর্থপাঁত করিবেন ? যদি কবেন, তাহা হইলে তাহারা কি এই 
'অদমা অশুভ:ব্যাপারটিকে প্রশান্ত করিতে চেষ্টা করিবেন? বোগ্বাইয়ের 
জনসজ্ঘ হে লোঁকের ক্ষতি ও ধ্বংসোদ্দেশে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, এ কথা 
মহা গন্ধীও স্বীকার করিয়াছেন--তাহারা তীাহারও ক্ষথাদ্র কর্ণপাঁত 

ধারা আবশ্ঠক মনে করে নাঁই। অহিংসার বানী ওষ্টে লইয়া! আমর! 
আমাদের ভিরমতাবলম্বীদিগকে ভতপ্রদর্শন করিয়া আমাদের ঈশ্বরকে 

স্বীকার করিতেছি। জীবনের কাঠার ঘাত-প্রতিঘাত এবং বহুদর্শিতাঁর 
ফলে 'অনেকেই সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, "অহিংস-অসহযোগ, 
ক্ষখাঁটি কেংল '্রকটি অর্থহীন ভাষার আবৃত্তি মাত্র। এতদিনে থে অহা- 

মতি গন্ধী সেটা উপলদ্ধি করিলেন, তঞ্জন্ঠ আমি ধন্তবাদ দিতেছি । 
শ্বার স্থলে প্রীতি ও শক্রতার পরিবর্ডে মিত্রতার উপরেই 

খে এ দেশের মুক্তি সর্বতোভাবে নির্ভর করে, এ সত্যও থে মহাত্মা 
আ্রযে উপলদ্ধি করিবেন, এষত আশা, করিতে পারি। 
স্মারা সর্বশক্তিষান্ পরমেশ্বরের নিকট গ্াহার জন্ত আন্তরিক . 
বিপীর্থলা করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না? ইত্াধসরে ' 



ছেঁশবনু চিল । ৯১ 

বাঙালণর শাসন বিভাগের সর্ঘপ্রধান কর্দচাইিন্বরপে আছি বজীয় ব্যস. 

পক সভার সভা মহ্ণেদয়গণকে এবং আারও ধাহারা উহাদের বঙঙাতাফে 

অদূয়ে দৃষ্ঠযান জাঁন-পরি ষা-নতিত উন্ত্তির পথে লইয়া! যাইতে ইচ্ছ ক) 
ফাহখদের সকলকে সানগুনয়ে বলি ষে, তাঁহাবা তাহাদের বর্তমান বিপঙ্গের 

বিষবে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত হউবা বিধিবদ্ধ আইনের ও শৃঙ্খলার পথ অব- 

লহ্গন করুন, ধাহাতে তাহাদের বাক্তিগত স্বাঁধীনন্তা-লাতের সঙ্গে ব্যতির 
পক্ষে্ড শাস্তিলাভ ঘটবে । তাহার যেন সরকাঁর়কে অরাজকতা উচ্ছ আ- 
লতা দমনে সাহাধ্য করেন। আর এখন কেহই সম্পূর্ণ উদাসীলভাবে 
ধাঁকিলে চলিবে না| হব সবকারপক্ষ। লয় ত অপর পক্ষ আঅবলগ্বম 

করিতে হইবে । হাহাঁবা আইন শাক্তিব পক্ষে নেন, ভাহারা অশাস্তি ও 

বিঞ্লবের দিকে এবং বিপ্রব অর্থেই অরাজকতা । 

উপদ্ধব অশান্তি দমনের জন্ম এবং শাস্তশিষ্ট নিরীহ প্রজাদিগের 

আপনাপন বাবসা ও কারকারবাঁর শাস্তির সহিত চালাইবার জন্য বেঙ্গল 
গভর্থমেন্টের আমতাঁধীনে যত কিছু ক্রমত লা উপাম্প আছে সরকার 

তাহ আ্য়োগ করিতে বিন্বৃমাত্রও দ্বিধ। বোধ করিবেন না, এবং ইহার 

জন্ত নিজায়ত্তের বহিষ্ভূতি ক্ষমতার প্রয়োজন হইলেও তাঁহ! চাহিয়া লইতে 
সঙ্কুচিত হইবেন না। আইনপাঁলক শিষ্ট সাধারণ অনমগুলীর আন্তরিক 
চেষ্টা ও সহাঙ্$ৃতি থাকিলে নিশ্চয়ই অচিরে শাক্সি ও উন্নতির পুলঃ- 
প্রতিষ্ঠা হইবে এবং আপনারা সর্বসাধারণের বিশ্বস্ত ও. তাহাদের নিরব 
চিত প্রতিনিধি বলিয়া আপনাঁদেরই এ বিষরে অগ্রনী ছেইতে আমি অকু- 

কোধ করি। যাহাতে সীত্রই উপদ্রব ম্বত্যাচারের শ্রোচ্চ প্রতিকদ্ধ করিস 
স্বাত্ৃভূমিকে বিপদেক্ন হাত হইতে রক্ষা করিতে পান্ধেন, দে বিষয়ে বর্থু- 
বান্হউন। আমি জানি, আঁষার এ অহরোধ কখনই বৃথা হবে নু 

গভপরের বস্ত.তার পর রর 

। সার দারুতোধ চৌধুরী প্রস্তাব করেল? “গত . ই 



৯২ দেশবদ্ধু চিতগঞন। 

 বেছরে কলিকাতা পহরের . কান্ধকর্শের উপর যেরূপ ভাবে 

শর্ট 

হান্তার্পণ কর হইয়াছিল, সেরূপ যাহাতে পুনরায় না ঘটে, তক্জর 
কিক্ধপ উপাঁয় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক, তাহার আলোচনা! বিশেষ 

প্রয়োজন এবং সভার অন্ঠান্ত কাজ বন্ধ রাখিক্স! সেই বিষয় বিবেচিত 

হউক। মৌলবী একরাম উলহক বলেন, একদিনের জন্য সে আলো চন! 
বন্ধ বাথ হউক। কিন্তু ডেপুটী চেয়ারম্যান শ্রীযৃত সুবেন্্রনাথ রায় 
বল্গেন, বিষয়টি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে ইহার আলোচন। বন্ধ রাঁথা 
কর্তব্য, নহে। অতঃপর মিঃ ওয়াটসন স্মাইথ, মিঃ হার্বার্ট ট্রাক, 

, ভাক্কার ন্ুরাওয়াদ্ণী প্রভৃতি প্রস্তাবের পক্ষ-সমর্ঘন করেন। মিঃ 

' রেজা র্লহমন থ! বলেন ধে, যাহাতে বর্তমান অবস্থার অন্যথা ঘটে, তাহা 
. করা হউক, কিন্তু যেন দমন-নীতি প্রয়োগ কর! ন। হয়। মিঃ সুরওয়াদ 

বলেন যে, পুলিশ সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইলেও 
লেক শাস্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল । ইহাতে সার হেনরী হুইলার 

' প্তকাহাকে খামিতে বলেন । খতংপর 1মঃ সুরা ওয়ার খেলাফৎ আন্দো- 

 লনের কথা উত্থাপন করিলে, ডেপুটা সভাপতি বলেন, ও কথার অবতার- 
, গার এ স্থান নহে। তাহার পর তিনি কনষ্টা প্টনোপলের ও খলিফার 

কথা তুলিলে পুনরায় তাহাকে সে কথার আঁলোচন! করিতে নিষেধ কর! 
ইয়। সুতরাং তিনি আর কিছুই বলেন নাই। শ্রীধুত রায় যোগেম্চন্জ্ 
. হ্কষ বাহাদুর বলেন, বর্তঘানে যে মাইন আছে, তাহাই শাস্তিরক্ষার 
, পক্ষে বথেই্ট) নূতন কোন বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। মৌলবী 
'ককাশেষ আদী বলেন, শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষা যে একাস্ত আবশ্তক, সে 
:, বিষয়ে দিমত নাই । সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় বলেন, শাস্তি ও শৃক্ধরা 
; স্থাপিত হউক, কিন্তু ভয় এই যে, পুলিশকে এ বিষয়ে ভার দলে: আনেক 
 গুলিশ-কণ্মচারী বাহাছুরী দেখাইতে গিয়া অত্যাচার করিবেন। অবশেষে 
. সার হেনরী হুইলার সকল সদশ্যের উক্তির প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া বলেন, 
৫ষ্সরকার দেশের-বর্ডমান উপভ্রব'ও অত্যাচার নিৰারণে যেষন উঁদাসীন্য 



দেশবন্ধু চিত্তরক্গন। ৯৬: 

"্ববলম্বন করিবেন না, তেমনই নিরপরাধ শাস্তশিষ্ট ব্যকিগণের . 
উপর যাহাতে অত্যাচার না হয়, তাহাও দেখিবেন। ইহাতে সার আ্*, 
তো চৌধুরী তাহার প্র্তাব প্রত্যাত করেন এবং বলেন, যদিও তিনি 
প্রস্তাব প্র চ্যাবত করিলেন, কিন্তু ইহ! সভায় উপস্থাপিত করার জন্ত তিনি 
'্অপুষাত্র ছঃখিত নহেন। 

বঙ্গীয় সরকারের ঘোষণ! 
('ম্বেচ্ছাসেবকদল বে-ন্মাইনী ) 

বাবস্থাপক সভাঁয় এই কথা হইর়া' গেলে পর শুক্রবার সায়ংকালে বঙ্গীয় 

সরকার এক কমিউনিক প্রচার করিলেন। তাহাতে লিখিত হইল ২- 
"সকৌম্সিল গভর্ণরের অভিমত এই যে,বঙ্গীয় অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবক- 

ফল, সেন্ট্রাল মহম্মীর শ্েচ্ছাসেবকদূল এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটার 
স্বেচ্ছাসেবকদল এবং অন্য এ শ্রেণীৰ কতকগুলি সভা, যাহা এক্ষণে 

বদেশে বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের সকলেরই এক উদ্দেস্ট ; 

ইহারা আইনমত কার্যা পরিচালনে এবং" শান্তিরক্ষা ও আইন-. 
প্রতিপালন বিষয়ে হস্তার্পণ করিতেছে । এই হেতু ১৯০৮, সালের সংশো" 
ধিত ভারতবর্ধীর ফৌন্দদারী-আইন, বাহা ১৯২০ সালের ভিভলিউসাঁন 
আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে, সেই আইন অন্থসারে সবকৌম্লিল গভর্ণর 
বাহাছুর ঘোষণ। করিতেছেনংষে» এই সকল সভা! বে-আই্ইনী 1” 

স্ভাবদ্ধের আইন ঘোষণা .. 
ইহার পরই কলিকাঁতার পুলিশ-কমিশনার এক ছীত্যাহারে তীঁহার 

বিনা ঘআন্ুমতিতে সহরের হদ্ধার মধ্যে ষে কেনিও 'স্কানে সাধারণ সভা 

সাত্রকেই বে-নাইনী বলিয়া ঘোষণা করেন । 

ভারত-সরকারের মনোভাব ূ 
২৫শে নভেম্বর শুক্রবার বলীর ব্যবস্থাপরষদে বাঙ্গালার গবর্ণয়ের 

পূর্বোক্ত বক্তৃতার পত্র ২৬শে নবেদ্বর প্রাতে পজাব বরুরোপীয়ান : 



৯৪ দেশবন্ধু চিরজন। 

বণিক্“সমিতিষ ২৩ জন সভা দিল্লীতে বড়লাটের নিকট উপস্থিত ' হইখঃ 
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থ। সম্বন্ধে ঠাহান্দিগের অভিষত বাক্ত 
করিলেন। তদ্বত্ভরে লর্ড রেভিং বলেন $-- 

“সরকারের বর্ঘমান ছাব দেখিয়া কাহারও কাহারও ভ্রান্ত খারণা 

দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সরকার নিজের শক্তি ও ক্ষমতার বিষয় সব্যক্ 
আবগণ্ড আছেন এবং তাহার বিশ্বাস আছে, দেশের নিয়ম ও শৃঙ্খলার 

অঙ্থরাগী বহু ব্যক্তি তাহাদিগের কার্ষোর সমর্থন করিয়া থাকেন । অবস্ত, 

সরকার গাহাদিগের শক্তির অপব্যবহার করেন নাই। এ জন্ 

 অমেকে ভীহাদিগের অন্থস্থত নীতির তীব্র সমালোচন1 .করিয়া থাকেন । 
ধাহাতে লোকের মনে বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত না হয় এবং তীহাদিগের 

কার্ষোর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা না করে, এজন ভীহার। সযন্ে অনেক কার্যে 

প্রতিনিবৃত্ত থাঁকিরাছেন। কিন্ধ এক্ষণে যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, 

তাহাতে সরকারের পৃ্ণশক্তি প্রকট করা অবশ্তকর্তবা বিবেচিত 
হইয়াছে । নিয়ম ও শহ্খলা রক্ষার জন্ত সরকারকে শক্তি প্রদর্শন 
ফবিতেই হইবে । কোথাও কোথাও বিশেষ ভাবে লোককে ভয় প্রদ- 
শন ও ভাহা'দিগের উপর অক্রায়রূপ পীড়াপীড়ি করা হইতেছে। এই সকল 
ব্যবহার ছভ্যাচারের নামান্তর ; সুতরাং বিধি-বিগহিত কার্য । সরকার 

এরূপ.ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না এবং তাহা 
নিধারণ করিতে বাধ্য। শান্তিপ্রিয় দেশবাসীদিগকে রক্ষার জন্ত ও 

যাহাতে তাহার! আপন আপন কাধ্য নির্ধিপ্তে সম্পন্ন করিতে পারে, সে 
কার্যে সরকার তাহাদিগের সহায়তা করিবেন। কিন্ধ অনিষ্টকারীদিগকে 

আইনের আমলে আনিতে কুন্টিত হইবেন ন1। ন্যায়সঙ্গত রাজ- 

. নৈতিক 'লোচন| সন্ধে হস্তাপ্পণ করিতে: সরকাবের আদে ইচ্ছা 
নাই। সেই সকল রাজনৈতিক আলোচনা সরকারের বিরোধী হইলেও 
; স্রাছারা.কাহান্যে জাপত্তি করিবেন না। স্তারস্ত 'অভাৰ অভিযোগ 
 গ্ুুরীকরপেখ ছাড়ার! সমুৎনুক 1 কিন্তু বে রাজনৈতিক আঙ্দোলন স্যার] 
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লোককে তত্যাহারপূর্ধক জবরদঘ্ভী কর] হয়, ভয়প্রদর্শন, অন্কায় পীড়া. 

পীড়ি কর] হয় ও আইন উতদ্নজৰন কর! হয়, সরচার তাহা! নিবারণে ব্ধ- 
পরিকর থাকিবেন 1” উপসংহারে বড়লাট বলেন, বন্ডমান সময়ে আরও” 
অনেক -রাজনৈতিক প্রশ্ন তাহার মনোষে'গ আকর্ষণ করিস্তেছে, কিন্ত 
উপস্থিত তিনি এ কথাগুলি বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন । 

বড়লাটের অনুমোদন 
পরে ভিসেম্বর মাসে যখন বডলাট লর্ড রেডিং কলিকাতায় আসেন, 

তখন তিনি বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড রোণান্ডসের এই নীতি.পুর্ণ সমর্থন 

করেন। মিউনিসিপাল অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে নানা কথা-প্রসঙ্গে 

তিনি বলেন, ইতঃপৃর্ব্বে বাঙ্গালার বাবস্থাঁপরিষদের অধিবেশনে লর্ড 

রোণাজ্ডসে দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক 
আর তিনি কিছু বজিতে চাহেন না। তবে তিনি শাসন-ভার গ্রহণ 
করিয়া! অবধি লর্ড রোণান্ডসের কার্ধ্য যেরূপ সমর্থন করিয়াছেন, বর্তমান 

অবস্থায়ও তসইরূপ সমর্থন করিবেন। তিনি আশ! করেন, আইন ও 
শৃঙ্খল! রক্ষার জন্ত বঙ্গীয় গভর্ণ.মণ্ট যাহা কর্তব্য বিবেচন] করিবেন, ভারত 
গভর্ণমেণ্ট তাহাতে তাহাকে সাহাধ্য করিতে কিছুমাঞ্র ত্রুটি করিবেন ন1» 
একথ! তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন এবং ইতঃপৃর্বে দিল্লীতে এ 

সহ্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও সকলকে ম্মরণ'করাইর়! মেন। 

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটী 

এদিকে ২৫শে ও ২৬শে নবেদ্বরের সরকারের এই কাঁধ্যাহুষ্ঠানের প্র 
২৭শে নবেশ্বর রবিবার ১১নং ওয়েলিংটন ক্বোয়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 

কংগ্রেস কমিটীর একটি সাধারণ অধিবেশন হইল। সভ্ভায় নিয়ব্িখিষ্ত 
প্রস্তাৰগুলি গৃহীত হইল £-- 

৯ জযিতির বিশ্বাস, গভর্ণমেন্ট কষিউনিকে ও অন্যান্টি বিবরণে 
প্রকাঁশিত হইয়াছে বে, শেচ্ছাসেখকগণ ও বংগ্রেস-কষম্ধরা সাধার়পকে ও 



৯৬ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 

' শভর্দষেন্টের কোন ফোন শ্রেণীর কম্মচারীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়! 

দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খল। রক্ষা! করিতে বিষম বিষ্ব উত্পাদন করিক্াছেন,-- 
উহ! একেবারে নির্ল! মিথা!। কমিটা প্রকাশ করিতেছেন, স্থেচ্ছাপেবক- 
গণ বরাবর শান্ত ও নিরুপদ্রব ছিলেন; স্থতরাং কমিটার অভিমউ-- 
কংগ্রেসের কাজ পূর্বেরই মত চালাইতে হইবে। 

২। কমিটীর বিশ্বাস, পুলিশ-কমিশনার ও সপারিষদ গভর্ণর যে আদেশ 
প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভ্তায়বিগহিত ও ম্যেচ্ছাচারপ্রস্থত । উহার 

উদ্দেস্ট --বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির কার্ধযগুলি প্ুগ করা ও তৎসঙ্গে জসহ- 

যোগ আন্দে।লন নষ্ট করা । সুতরাং এই সমিতি সর্বসাধারণকে কংগ্রেস- 

কম্মী ও স্বেচ্ছাসেবক-শ্রেণীতৃক্ত হইয়৷ শান্তভাবে অসহযোগ আন্দোলন 
পরিচালন! করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন । 

শ। এই কমিটীর বিশ্বাস,কপিকাতায় ও মফম্বলে সাধারণ সভাসমিতি 

ও শোভাধাত্র! বন্ধ করিবার জন্ত ঘষে আদেশ-বাণী প্রচারিত হইয়াছে,তাহা! 
সর্ধথা অন্যান ও অবৈধ । কিন্ত ফোন গ্রঙ্গর সভাসমিতির অধিবেশন 
হইলে কংগ্রেসজ্লোহীদিগের প্রচেষ্টাম্স নানাপ্রকার অনিষ্টের সংঘটন হওয়া! 
সম্ভব । তাই সমিতি স্থির করিয়াছেনঃ যে পর্যযস্ত সর্বসাধারণ শান্ত- 

ছ্চবে কার্ধ্য করিবার জন্য প্রস্তত নাঁ হইবে, সে পর্যযস্ত কোন সভা-সষি- 

তির অধিবেশন এক প্রকার হইবে না। 
৪1 বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বড়ই সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। 

শ্ৃতরাং সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অতঃপর মহি- 

তির পক্ষ হইতে বঙ্গীয় খেলাফৎ কমিটার সহিত পরামশ করিয়া! কংগ্রেস- 
সংক্রান্ত সকল কায সম্পাদন করিতে পারিবেন, ইহা“সভার স্থির হইল। 

বঙ্গীয় খেলাফৎ-কমিটা 

২৮পে ন্বেছ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত-কমিটীর এক অবিষেশন 

স্ুইল। ভাহাতে নিমলিখিত প্রন্তাবগুলি গৃহীত হুইল :-. | 
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€ ১) পূর্ব্বের মতই শাস্ত ও অত্যাচার-বর্জিত ভাবে খেলীফৎ-কমি- 

টার কার্যা চালান হউক; সরকার যে চণ্ডনীত চালাইতেছেন, তাহার 
জন্য যেন শৈথিল্য প্রকাশ ন1 পায়। 

(২) বঙ্গীয় সরকার ও কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার খেলাফৎ কার্ধা 
ও দেশ-সেবায় নিবুক্ত অন্তান্ঠ কমিটীব অসহযোগ আন্দোলন বে-আইনী 
ভাবে ধ্বংস করিবাব জন্য মে সব আদেশ দিয়াছেন, তাহা অন্যায় ও 

যথেচ্ছাচারমূলক। খেলাঁফতৎকমিটা জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে, 
তীহার] যেন শান্ত ও অত্যাচারবর্জিতভাবে তাদের দেশ ও ধরে 

জন্থ কার্য করতে থাঁকেন, উল্লিখিত কমিটীগুলির অধীনে স্বেচ্ছাসেবক 
নিযুক্ত করেন ও পূর্ধের মত কাজ করিতে থাকেন। 

(৩) গভর্ণমেণ্টের বর্তমান বাবস্থ|য় দেশে যে অবস্থার স্ৃ্টি হইয়াছে, 

তাহার জন্য খেলাফৎ-কমিটী বিবেচন। করিতেছেন যে, এই. কমিটীর 
তাইস-প্রেসিছেণ্ট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের উপর কাঁমটার 

সকল ক্ষমতা অর্পণ করা বাঞ্চনীয়। অন্ত কোন নৃতন নিদ্ধারণ 
না কর! পর্যন্ত তিনি ক্ষমতার ব্যধগার করিবেন। নিন্পলিখিত ভদ্রমহে1 

দয়লগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি যে কাধ্য-পদ্ধতি শির করিবেন, 

তাহাই বঙ্গীয় খেলাফত্-ক মিটার সিদ্ধাত্ত-লল্মমত বলিয়া গৃহীত হইবে । % 

১। মৌলানা আবুল কাঁলীম আজাদ, ২। মৌলানা আবছুল রউফ, 

৩। মৌলানা মহন্দ আকরাম খা, ও ৪1 মৌলবী মুজিধর রহমান । 
(৪) এই' খেলপাফৎ্খ কমিটী এইনপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, 

কলিকাতা ও মফদ্লে সাধারণ সা ও শোভাবাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া] যে সব 

আদেশ দেওয়া! হইয়াছে, তাহা অন্ঠায় ও অহেতৃক,যেহেতু,সভা ও শোভা- 
যাত্রা ইতিপূর্বে শান্তভাবেই কর] হইয়াছে। কিন্তু খেলাফতের প্রতি-! 
কুল লোকঞ্জন কতৃক ঘখন উত্তেজনার আশঙ্কা আছে, তখন এবং সেব্প 
উত্তেজনা জনসাধারণের সকল সম্প্রদার যতদুর সম্ভব সহা করিতে যত দিন 
ন। অভ্যন্ত হইতেছে, তত দ্িন কোন সভাঁসমিতি বলিতেছে না। পেই 

গি 
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জন্য থেলাফৎকমিটা স্থির করিতেছেন বে, এনক্ধপ আদেশ যে যে স্থানে 

দেওয1 হইয়াছে, সেখানে সভা! ও শোভাবাত্রা আপাততঃ বন্ধ বাথ! 

হউক । যে পর্যন্ত না এই কমিটা অথবা এই কমিটী কর্তৃক নিযুক্ত অপর 
কোঁন সমিতি এইন্ধপ মতপ্রকাঁশ করেন যে, দেশের লোক এখন সম্পূর্ণ 
শাস্ত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণভাবে অত্যাচার-বঙ্জরনের পক্ষপাতী হইঙ্সাছে, 
সেই পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বাহাল থাকিবে । 

দেশবন্ধু ডিক্টেটর 

এইরূপে নানা ঘটনার পর সমগ্র বঙ্গদেশের প্রধান হিন্দু মুসলমান 
রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে দেশবন্ধু চিতরঞগ্জনকে দেশের এই সম্থটসঙ্কুল সময়ে 

দেশের রাজনৈতিক কার্যযনির্বাহের একমাত্র পরিচালক বলিয়া শ্বীকার 

করিলেন। দেশবাসীর বিশ্বাস ও আশাভরসার গৌরব-মুকুট ইতঃপূর্বে 
আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। প্রাচীন রোমের 
বীরত্ব-গৌরবের দিনে সিনসিনেটাস ও কোরায়োলেনাস দেশবাসীর 
নিকট এমনই ভাবের সম্মান পাইয়াছিলেন, উত্তিহাসে ইহা জানিতে 
পারি। ] 

দেশবন্ধু ডিকৃটেটার পদে সমাসীন হইবার পর দেশবাসীকে ষম্বোধন 
কঁরিয়। উপযূর্ণপরি কষেকটি আহ্বান-বাণী ঘোষণা করেন। তাহারই 
মধ্ প্রথমটির কতকাংশ এইস্থানে উদ্ধত করিতেছি। 

ডিকৃটেটরের বাণী 

বর্তমানে বাঙ্গালা-সরকারের ইন্তাহার, পুলিশ-কমিশনারের আদেশ 
এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিষ্রেটগণ কতক ১৪৪ ধারামতে নোটিশ 

জারী প্রভৃতি দ্বার! নি:সংশফ্িতর্দপে প্রমাণিত হইতেছে যে অসহযোগ 

আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্যুরোক্রেশী বদ্ধপরিকর হইয়াছে । 

তুতরাং বাঙ্গালার জনগ্রণও এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্ কত- 
সল্প হইয়াছে । আমি দেশবাসীর প্রতি আঁশ! .ও উৎসাহের বার্তা 
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প্রচার করিতেছি । আমি প্রথম হইতেই জানি, বুরোক্রেশীই প্রথমে 
আইন ভঙ্গ আরম্ভ করিবে । ১৪৪ ধারামতে নানান্থানে ইস্তাহার জারী 
করিয়া প্রথমেই এই আইন ভঙ্গ আরম্ভ হয় এবং এই আন্দোলনকে ধ্বংস 
করিবাব জন্য অনবরত এই আইন প্রক্নোগ করিতে থাকে । কিন্ত এখন 

যখন দেখিতেছি যে, আমাঁদেক আন্দোলন প্রায় সফলতা-মপ্ডতিত হইতে 

চলিয়াছে, এখন বুরোক্রেণী কেবল দিকৃবিদিকজ্ঞানশৃন্ত হইয়া ১৪৪ ধারা 

প্রয়োগ করিয়ই ক্ষান্ত থাকিতেছেন না, *পরজ্ক বিস্বত আইন এবং পরি- 
তাক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া আন্দোলনকে দমন করিবার জন্ত যথাবিধি 
চেষ্টা করিতেছেন। 

এ স্থলে আযাদের কর্তব্য কি, তাঁচ। দেশবাসীমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। 

নিখিল ভারত কংগ্রেস স্পষ্টপ্ূপে ঘোঁষণা করিয়াছে সে, স্বরাজই আমাদের 

একমাত্র লক্ষা এবং এই লক্ষাসাঁধনে সহধোগিতা-বর্জনই একমাত্র উৎ- 

কষ্ট প্রণালী । বুরোক্রেশী যাঁহাই করুন না কেন, বাঙ্গালার জাতীয় দল 

কখনই তাতাঁদের আদর্শ ভুলিতে পারে না । বঙ্গবাপীর আজ এক মহা 

পরীক্ষা! উপস্থিত। এই সংগ্রামে জয়-পরাক্ষয় সম্পূর্ণ তাহাদের উপর নির্ভর 

করিতেছে । দেশবাসীর প্রতি আমার সনির্বন্ধ অচুরোধ-- তাহার] ধৈধ্য 

ধরুন, প্রফুল্ল-ভাবে সমস্ত দ্ুঃখকষ্ট সহা করুন, এবং নিখিল ছারত জাতীয় 

, মহাসমিতি তাহাদিগের হস্তে যে মহান্ কাঁধ্যস্স্ত করিয়াছেন, প্রাণান্তেও 

তাহারা যেন সে কার্ধা পরিত্যাগ ন। করেন । 

কংগ্রেসের কার্য কেবল স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যেই 'সম্পন্ন »হইতে 

পারে । সকলেই এ কথাটি পরিষ্কাররূপে বুঝুন । 

গ্রেস-কম্ম্মার প্রতি 

তোমাদের কাছে আমার প্রথম ও শেষ কথা এই যে, তোমর1 কখনও 

অহিংস অসহযোগের আদর্শ পরিত্যাগ করিও না। আমি জানি, এই 

নীতির অগ্লুনরণ কর] বড়ই কষ্টকর। আঁমি জানি, কখন কথন উত্তেজনা 
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এতই প্রবল হয় ষে, চিন্তায়, বাঁকে এবং কাধ্যে 'অহিংস্ভাব রক্ষা করা 

বড়ই কষ্টকর । কিন্তু ইহ! সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রত্যেক বঙ্্ীকেই এেই 

মহানীতির অনুসরণ করিতে হইবে,কারণ,সমগ্র)আন্দোলনের কৃতকার।তা 

একমাত্র ইহ|রই উপর নির্ভর করে । আমরা অনেক সময় অপরের স্বন্ধে 
দোঁষ চাপাইতে বড়ই পটু । দৃষ্টাস্তত্বর্ূপ” বলা যাইতে পারে যে, সহরে 

যদিকোন হাঙ্গামা হয়, তবে আমর] গুগডাদিগের উপর দোষারোপ 

করির। থাকি : কিন্ত আমরা বেন ভুলিয়া! না যাই,এই তথাকথিত গুগ্ডাঁগণ 

আমাদেরই দেশবাসী । আমরা যেন তুলির! না যাই যে, আমরা অসহ- 

ষোৌগিগণই দেশরক্ষার দাঁবী করিভেছি। আমাদিগকে বুঝতে হইবে 

যে, যতটা পরিমাণে আমবা জনলাধাবণকে ( তাহার গুণ্ডা হউক কি 

নাই হউক ) সংযত রাঁখিয় শান্তিরক্ষা করিতে বিফল হইব' ততটা পরি- 

মাণে আমাদের অসহযোগ আন্দোলন অকৃতকার্য হইবে। দায়িত্ব 

আমাদেরই ; আমাদের মুখে এ কথ। ধল1 সাজে না যেদছুষ্ট লৌকেরা জন- 

সাঁধারণকে শান্ত এ আইনভঙ্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে । তোমরা 

কি বুঝ না যে, আমাদের আন্দোলনের কৃতকাধ্যতা একমাস এই একটি 

বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, ছুষ্টই হউক 1ক অদুষ্টই হউক, কোন 

লৌকেই মেন আমাদের দেশের জনসাধারণকে অথবা দেশের সম্প্রদায়" 

বিশেষকে অনাচার ও অত্যাচার করিতে গুলুন্ধ করিতে না পাঁরে। আমরা 

যদ্দি জনসাধারণকে সংঘত রাখিতে ন! পারি, তবে আমরা কি করিয়া 

সফলতা-লাভেব দাবী করিব? আমিনিজে নিরাশ হই নাই, আমি 

তোঁমাদিগকেও নিরাশ হইতে বলি 'না। ভগবানের নিকট প্রীর্থনা করি, 

তিনি মেন তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অত্যাঁচারবিহীন হইয়া শাস্তভাবে এই 

মহাঁসংগ্রাম চালাইবাঁর শক্তি প্রদান করেন। 

ওয়ার্কিং কমিটার আদেশ 

দেশবন্ধূ তীহার প্রত্যেক বাঁণীতে “কংগ্রেসের আদেশের" কথ! উল্লেখ 
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কবিয়।ছেন! এই কংগ্রেমের আদেশ কি, তাহা না জানিলে তাহার 

এই উল্লেখের মর্ম গ্রহণ কবা যাঁর না। বাঙ্গালা-সরকাঁর যে ২৫শে 
নবেম্বর তারিখে কংগ্রেস ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বে-আইনী বলিয়া ঘোঁষণা 

করেন, উহার পূর্বে ২২শে ও ২৩শে নবেশ্বরণবোদ্ধীই সহরে নিখিল ভার- 

তীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীব অধিবেশন হইয়াছিল, প্রথমে সুরাটে 
। অধিবেশনের কথ! ছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের হাঙ্গামা হেতু মহাত্মা গ্ধী 
বোম্বাই ত্যাগ করিতে না পারায় বোম্বাই সরেই অধিবেশন হয়। . 

২২শে ও ২১শে তারিখে কমিটীর কার্য চলে । মহাত্মা! গন্ধী (সভাপতি) 

লাল] লজপতৎ রাঁয়, শ্রীচিত্বরঞ্জন দাশি, বাঁজেন্দ্রপ্রসাদ, ভি, জে, প্যাটেল, 
এন, সি, কেলকার, হাকিম আজমল খা, শেঠ উমার সোভানি, কালাম 

আজাদ, শেঠ ষমুনালাল বাজাজ,ডাঃ আন্সাঁরী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, 
সি রাঁজগোপাঁল আচারিক়া:প্রভৃত্তি নেতগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন । গত 

নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘব আঁচাকিয়া যোগ দেন 
নাই। 

সভায় নিম্নলিথিত প্রস্তাবটি গৃহান্ত য় $-- 

কমিটী বিবেচনা করেন যেঃ সহযোগীদের সমুদয় স্বেচ্ছাসেবক স্জ্ব, 

থেলাকৎ শ্বেচ্ছাস্ব্ক সঙ্ঘ এবং 'অঙ্গান্ত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবক দল- 

গুলিকে আযষদের আরত্বা নিন কণা জাতীয় কার্ষের জগ্ঠ অত্যাবশ্তাক 

হুইয়! পড়িয়াছে । সকল স্ষেচ্ছাপেবক দলের নাম হইবে--হাশন্তাল 
ভলাট্টক়ার কো বা জাহীর স্বেচ্ছাসেবক স্ব । ওয়ার্কিং কমিটী সেই 

জন্ত গ্রতোক প্রাদেশিক কংগ্রেল কমিটীকে বলিতেছেন ধে, ভাহার! যেন 

খ্ব স্ব প্রদেশে সেন্ট্রাল বোর্ড গঠন করিয়া তথাকাব সমূদক্ধ ব্েচ্ছাসেবক- 
দলগুলিকে আয়ভ্তাধীন ও নিষ্নপ্রকার নিয়মের অধীন করেন ) 

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটাগুলির জন্ত ওয়ার্কিং কহিটী নিম্নলিখিত 

ব্যবস্থা কিয় দিয়াছেন । সেন্ট্রাল খেলাফৎ-কমিটী, খালস1 কমিটী ও 
অন্যান্ত এইরূপ কমিটীগুলিকে ও ওয়ট)িং কমিটী অনুরোধ করিয়াছেন, 
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যদি তাহার] এই বাবস্থায় সম্মত থাকেন,তাহা হইলে সেই অচ্চসারে কার্য 
করিবেন । | 

চিত্তরগ্রন ওয়ার্কিং কমিটীৰ আঁদেশ অন্থসারে বাঙ্গালার কংগ্রেস ও 

খেলাফতের ডিকৃটেটর-রূপে পৃর্ববোক্তি ঘোষণা-বাণী প্রচার করেন। 

উহার পর সাহার আরও কয়েকটি এ ভাবের ঘোঁষণ! প্রচার হয় । বাঙ্গাল।- 
সরকারও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না । তীহাঁর। চিত্তরঞ্জনের ভলাণ্টিয়ার আহ্বাঁ 

নের এবং নিজের ভলা্্টয়ার হইবার ঘোষণা বে-আইনী বলিয়া স্ডির 
করিলেন। তীহাদের মনের ভাব নিয়লিখিত ইস্তাহারেই প্রকাশ 
পায় ১ 

১৯শে নবেম্বর সংবাদপত্রে যে ঘোঁধণ! বাহির হইয়াছে, উহাতে মর- 
কার-পক্ষ হইতে দেখান হইয়াছে যে, কংগ্রেষু ও খেলাফৎ ভলা্টিয়াররা 
পোঁককে ক্রমাগত ভীতি-প্রদর্শন করিতেছে ও বিরক্ত করিতেছে । 

ইহাতে সরকার ১৯১৮ সালের ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ১৬ ধারা 

অনুসারে এক-নোটিশ জারী করেন। এ নোটিশে কতকগুলি সমিতি 
বে-আইনী বলিম্না .ঘোষি- হয়। ইহার আশু ফন শুতদ্হইয়াছিল। 
প্রকাস্তে পিকেটিং ওঃভয়প্রদশন কিছু কালের্ জন্য বন্ধ হইয়াছিল। 

২২শে দবেম্ব র তারিখে চরমপন্থী সংবাদপত্র-সমূহ একটি উক্তি প্রকাশ 

করে । উহাতে অনেকগুলি নাম স্বাক্ষর ছিল এবং পর পর কয় দিন অনেক 

নৃতন নাম সংযুক্ত হইয়াছিল। উহাতে সরকারের এই আইন-জারিকে 

সরাঁসরি অমান্ত করা হইয়াছিল । * উদ্ভিটি এই 

“এই হেতু আমাদের মতে এই সকল স্বেচ্ছাসেবক সমিতির অবস্থিতি 
ও কায নির্ধাহ কর! একাস্ত কর্তব্য, কারণ,গভর্ণরের এই আদেশ স্মেচ্ছা- 
তন্্রমূলক ও অন্তার। আমরা নিয়ন্থাক্ষরকারীরা এই মতের সমর্থক, ইহা 

০দখাইবার জন্ত ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গালার এই জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকদলে 
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নাম দিতেছি এবং ঘাবতীর প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভ্য- 

গণকে এই সমিতিতে অথবা ইহার অনুরূপ যে কোনও সমিতিতে 
নাম দিতে অনুরোধ করিতেছি ।” 

আইনে অবজ্ঞা 

স্বাক্ষরকারীদিগের এই কার্যে যে সরাসরি আইনের প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করা হইয়াছে,ইহ] বুঝডিবার জন্য ২৪শে নবেদ্বর তারিখে বাঙ্গালার 
জ[তীয় স্বেচ্ছাসেবকদলকে বে-আইনী বলিয়া সরকারপক্ষ হইতে ঘোষণা 
করা হয়। 

২২শে নবেম্বর ছয় জন নেতার নাম স্বাক্ষর করিয়া “সার্ভ্যাণ্ট" পত্রে 

এই পত্রথানি প্রকাশিত হয় £- 
পম্বেচ্ছাসেবক সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়া সম্পর্কে 

'আমর1 বলিতে চাহি যে, উহা কংগ্রেসের আদেশের বিরুদ্ধ/এই হেতু উহা! 
আমরা অমান্য করিয়াছি । আমরা শ্রেচ্ছাসেবকদ্ধপে নাম লিখাইয়াছি 
এবং সমস্ত কংগ্রেস সভ্যকে নাম লিখাইতে বলিয়াছি।” 

২৭শে নবেম্বর তারিখে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার এক সভার অধি- 
বেশন হয় । এ সভায় এই মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল :- 

. পঞর্থ মন্তাবো ধার্ধা হইল, বর্তমান সঙ্কট-সঙ্কুল রাজনৈতিক অবস্থা 
বুঝিয়া আমর! বাঙ্গাল! প্রদেশে এই কমিটার প্রেসিডেপ্ট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন 

পাশকে কংগ্রেস ও খেলাফৎ-কমিটীছয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কংগ্রেসের 

ধাবতীয় কাধা সম্পাদন করিবার প্রতৃত্বভাঁর অর্পণ করিতেছি |” 

: ইহাঁর পর খেলাফৎ-ক মিটীও ইহার অঙ্রূপ মন্তরবা পাশ করেন । তবে, 
ভীহারা মিঃ দাশের সহিত পরাষর্শ করিবার নিমিত্ত ৪ জন সম্যকে লইয়া! 
*এক পরামর্শ-কমিটার নিয়োগ করেন। এই মন্তব্য ছুইটিও সংবাদপত্রে 

প্রকাশিত হয়। | 
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১০ লক্ষ ভলা প্টয়ার আহ্বান 
৭৭1 ভিজ্ঞার মিঃ দাশ “আমার দেশবাসীদিগের প্রতি” শীর্ষক এক 

উক্তি প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি ১০ লক্ষ ভলা্টিয়ার আহ্বান 

করেন। 

৫ই ভিসেম্বর চরমপন্থী সংবাদপত্রসমূহে মিঃ দাশ এক বিজ্ঞাপন দেন” 
উহাতে তিনি ভলা্প্টয়ার আহ্বান করেন। 

৬ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশ কলিক।তার ছাত্রসমাঁজকে উদ্দেশ করিয়া 

এক নিবেদন করেন। উহা পরে মুদ্রিত পুন্তিকাকারে প্রচারিত হইয়াছে । 
উহাতে তিনি বলিয়াছেন, “এত বড সরে মাত্র ৫ হাজার যুবক কংগ্রেস 
ভলাণ্টিম্ার! এ দিকে এত ছাত্র থাকিতে লোকের অভাবে কি কংগ্রে- 

সের কাধ বন্ধ হইবে? মায়ের ডাকে ছাত্ররা সাড়া দিতেছে না, ইহা কি 
লজ্জার কথা নহে ?” 

ভলা প্টয়ার প্রেরণ 
এ দিন *সাভা"ণ্ট* পত্রে ছিল, দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের আদেশে ভলা ৭ 

যারর। বড়বাজারের দিকে স্বদেশী কার্যে প্রেরিত হয়। প্রথম দলেই 

. চিত্তরঞ্জনের পুত্র শ্রীমান্ চিররঞ্রন ছিল। সে কয়েকজন ভলাপ্টয়ারের 
সহিত গ্রেপ্তার হয়। ইহার পর আরও কয়েকটি দল প্রেরিত হয়। উহা. 

দের মধ্যে ছুটি'দল"ছাঁড়া অন্ঠ দল গ্রেপ্তার হয় নাই। 

সরকারকে সমরে আহ্বান 

নেতৃবর্গ সরকারের আইন অবজ্ঞা করিয়া এইরূপে সরকারকে -সঃরে 

আহ্বান করিয়াছেন । ৭ই ডিসেম্বর অন্তান্ত পুরুষ ভলান্টয়ারের সহিত 

মিঃ দাশের পক্ষী, ভগিনী ও অন্ত একটি মহিল! পুলিশকে গ্রেপ্তার করিবার 
স্যোগ দিতে ভলা্টিয়াররূপে বহির্গত হন। তাহাদের ৮ই ডিসেম্বরের 
বাণীতে আছে--সমর! ॥ গ্রেপ্তার হইবার জন্য অম্পূর্ণ প্রস্তত হইয়া' 
আসিয়াছিলাম ।” 
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তাহাদিগকে এই কার্ধা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা 
করা সত্বেও তীঁহার1 বখন নিবৃত্ত হইলেন ন', তখন পুলিশ অগতা। তাহা”, 
দিগকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইল। তীহাদ্দিগকে প্রেসিডেন্দী জেলে, 

রাঁথা হন ও পরে এ রাত্রেই সরকারের আদেশে মুক্তি দেওয়া হয় । 

মহিলাদের বাণী 
“আমরা সরক।রী অনুষ্ঠানের ছাঁত্র্দিগকে একযোগে কলেজ ছাড়িয়া 

দিয়া মৃক্তি-সংগ্রামে ষোঁগদাঁন করিতে অনুরোধ করিতেছি । হয় এখন 

কার্ধে। যোগদান কর, না হয় আর এ সময় আসিবে না। ইনাই আমণ- 

দের শেষ কথা। এই মহৎ যুদ্ধে হয় আমরা জয়ী হইব, না হয় মরিব। 
উভয়ই গৌরবের । হয় জীবন, ন। হয় মৃত, এই দাসত্ব আর বাঞ্ছনীয় 
নহে। আমরা পুলিশ-কম্মচারীদিগকে চাকুরী ছাড়িয়া দিতে অন্থরোধ 
করিতেছি । তাহারা বুঝিয়! দেখুক যে, এই নোঙর! কাঁজ করা অপেক্ষা 

অনাহারে মরা ভাল ।” 

ভলাষ্টিয়ার প্রেরণ 
৯ই ও ১০ই ডিসেম্বর নেতৃবর্গ ভলাটিক়ার-প্রেরণনীতি অনুসরণ 

করিয়াছিলেন। পুণিশ যদিও সমস্ত ভলা প্টয়্ারকে ধৃত করে নাই, 
তথাপি এই তিন দিনে ৫০০ ভলা প্টয়ার গ্রেপ্রার হইয়াছে । তাহাদের 
কাধ্যে সহবের শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিবম পযু্দস্ত হইয়াছে | 

দাঙ্গার ভয় 

প্রতিক্ষণে দাঙ্গা ও লুঠ হইবে বলিয়া! এমন ভয় ভইল যে, পুলিশ-কমি- 
শনার সহরের কোনও কোনও কেন্দ্রে সৈন্তসজ্জা করা আবশ্যক বলিয়া 

মনে করিগ্াছিলেন। সম্প্রত্তি একস্থানে গুপ্ত অস্ব-শস্্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

উহ্থার আবিষ্কারে ইহাই অনুস্থচিত হইতেছে যে, উহ্থা দ্বারা অত্যাঁচার- 
অনাচার অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা । ইহা সরকার ও আইনভক্ঞ প্রজা 

অগ্রাহা করিতে পারেন নাঁ। 
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আইন চাঁলাইতে হইবে 

এই সকল আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, এই আন্োলনের নেতৃ- 

বর্গ ইচ্ছাপূর্বক সরকারের আইন ও শৃঙ্ঘলা-রক্ষার শক্তিকে সমরে আহ্বান 
কৰিয়াছেন | ইহার একমাত্র উত্তর আছে। এই সকল নেতা এতাবৎ 
ব্বদেশপ্রীতির দোহাই দিয়া মহিলাগণকে এবং কোমলমতি যুবকগণকে 
উত্তেজিত করিয়া সরকারকে তাহাদের বিপক্ষে আইন চাঁলাইতে বাঁধ্য 
করিয়াছেন । যদিও এই শ্রেণীর বু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা আবশ্ক 
হইয়াছে, তথাপি বিপক্ষে চালিহ এই সকল অপরাধীর উপর তাহাদের 

' খথিপ্রদর্শকদিগের অপরাধ অর্পণ করা সরকারের অভিপ্রেত নহে । সর- 
কার পরামর্শ পাইয়াছেন যে, আইনের দৃষ্টিতে এই সকল নেতা অপরাধ 

করিয়া অভিযুক্ত হইবার অবকাশ প্রদান করিয়াছেন। এ অবস্থায় তীহা- 

দন সম্পর্কেও আইন চালাইতে বাধা হওয়া! ভিন্ন সরকারের অন্ত উপায় 

নাই এই হেতু ধাহারা বর্তমান অবস্থার জন্ত দায়ী, তাহাদিগকে 
বিচারার্৫থ গ্রেথধার করা স্থির হইয়াছে | 



অধম পরিস্দেদ 
দেশবন্ধু গ্রেপ্তার 

ইহার পৰ আর কাহারও মনে সংশয় রহিল না যে, দেশবন্ধু গ্রেপ্তার 
হইবেন। তাহাই হইল। 

১৭ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ সাঁড়ে ৪টার সময় চিত্তরঞ্নও গ্রেপ্তার 

হইলেন। এ দিনই শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম 
আঁজা৭, মৌলান! আকরাম থা) পদ্মবাঁজ জৈন, মৌপবী আহম্মদ প্রভৃতি 
কন্মীরাও গ্রেপ্তার হইলেন। 

গ্রেপ্তারের বিবরণ 

১*ই ডিসেম্বর শনিবার প্রহর হইতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হছই- . 

বেন বলিয়া একট। প্রবল জনরব রটিয়াছিল। অপরাক্কে দেশবন্ধুর পুর- 
নারীর] তাহাকে একরূপ বিদায়ই দিয়াছিলেন। এদিন তীাদের ভবানীপুর 

কালীঘাঁট অঞ্চলে খন্দর-প্রচারে যাইবার কথা ছিল। বেলা ওটার সময়েই 

দেশবন্ধু সংবাদ পান, তাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে। সে 
সংবাদ শুনিয় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, পূর্বাপর সমান অচল 

অটল ছিলেন, বলেন, “আমি সে জন্থ প্রস্তত হইয়াই আছি।” 

দেশবন্ধুর গৃহে পুলিশ 
বেলা ৪1* টার সময় দুইথাঁন! মোটরকারে পুলিশ দেশবন্ধুর আঁলয়ে 

আসিয়া উপস্থিত হয় 1 দেশবন্ধু তখন হাত-মুখ ধুইয়! চা খাইতে বসিয়া" 
ছেন। পুলিশের দলে ছিলেন ডেপুটা কমিশনার কিড, আর ছিল, 
কয়েকজন গোরা সার্জেণ্ট। তখন বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক, 



১৯৮ টা: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 

্রীযনক্ত বীরেন্রনাথ শাঁসমল দাশ মহাশক্ষের বাড়ীতে ছিলেন। 
পুলিশ সর্বপ্রথমে তঁহাকেই গ্রেপ্তার করে। 

এক পয়সার মুড়কীই যথেষ্ট 
দেশবন্ধুর পুরমহিলাগণ জিজ্ঞাস] করেন, তীঁভাঁর খাবার কি বাড়ী 

হইতে হাজতে. পাঠাইস্া দেওয়া হইবে? দেশবদ্ধু গম্ভীরত্বরে বলেন, 

"না, উহার প্রয়োজন নাই। সাধারণ জেল-কয়েদীর খানাই 
উহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে ! এক পয়সার মুড়কী হইলেও তাহার 
আপত্তি নাই ।” 

গ্রেপ্তার 

এই কথা বলিয়া তি'ন বীত্র-গম্ভীরভাবে পুলিশকে বলেন, “এই আমি 

হাজির আছি। আমি কি গ্রেপ্তার হইলাম ?” পুলিশ-কর্তী বলেন, “আমি 
আপনাকে লালবাজারে লইয়া যাইতে আসিরাছি।” দেশবন্ধু বলেন, 

"আপনারা গ্রেপ্ধারী পরোয়ানা আনিক়াছেন ?” উত্তর হয়, “বাঙ্গালা- 

সরকারের বিশেষ আদেশে আপনাকে গ্রেপ্তার করিতেছি ।” 

অতংপর দেশবন্ধু ও শাসমল মহাঁশয়কে লালবাজারে লইয়! যাওয়া 
হয়। সেই যাত্রাকালে পুরনারীরা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি 
করিতে থাকেন । পথে এই গ্রেগ্তারের কথা শুনি বিস্তর লোক 
সমবেত হইয়াছিল, তাহারা সমত্বরে "মহাত্মা গন্ীজীকি জয়” “দেশবন্ধুর 

জয়” বলিয়া উল্লাসধবনি করিতে থাকে । 

| প্রেসিডেন্দী জেল 
_ শাঁলবাজারে দেশবন্ধু ও শাঁসমল মহাঁশয়কে লইয়া যাওয়া হয়। এ 

স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর পুলিশ তাহাদিগকে প্রেসিডেম্দী 
জেলে লইয়া যায়। 



দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জন। ১০৯ 

দেশবদ্ধুর বিদায়-বাণী 

দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন এই বিদায়-বাণী দেশবাসীকে দিয়! যান £--«দোশ. 

বাশীর প্রতি আমার এই শেব বাণী। জয় নিকটবর্তী, ষদি আপনারা 
সহ করিতে প্রস্তুত থাকেন। এই ছুংখ-বিপদের মধো দিয়া জাতির উদ্ভব 
ইরা থাকে। এছুঃখ-বিপদ্ আপনাদিগকে সাহস ও ধর্য্যের সহিত্ত 
সহা করিতে হইবে । মনে রাখুন” যতদিন আপনারা অহিংসার 

পথ অবলম্বন করিয়। থাঁকিবেন, ততদিন আপনারা আমলাতশ্ত্র- 

শাঁসনক অন্যায়ের পথে রাখতে পারিবেন । কিন্তু মহা! গন্ধী প্রদ- 

শত পথ হইতে কণামাত্র বিচলিত হইলে আপনাদের পরাজয় অবশ্ঠয-« 
স্তাবী। শ্বরাঁজই আমাদের চরম লক্ষ্য ।* 

দেশবন্ধর বিচার 

২১শে পৌষ ৬ই জান্য়ারী দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন দাশের বিচার উপলক্ষে 
দ্বিপ্রহরে ও অপরাহে কণ্িকাঁত1 সৃহরে একটা সাড়া পড়িয়া! গিয়াছিল । 

বিচার হইবার বনু পূর্বেই চিফ প্রেলিভেন্সী ন্যাজিষ্টেটের আদালত 
লোকে লোঁকার্ণা হইয়! গিয়াছিল। বিচারের সময় উকীল, বরিষার 

ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ছাড়া আর সকলকে আদালত হইতে বাহির 

করিয়া! দেওয়া হইয়াঁছিল। হাইকোর্টের প্রায় সমস্ত নবীন ও প্রবীণ 

ব্যাবিইার এবং উক্কীল দেশবন্ধুর মাষল1 দেখিতে গিয়াছিলেন। শ্রীধৃত 

দাঁশ যখন আদালত-গুহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার প্রতি সম্মান- 

প্রদর্শনের জন্য সকলে দাড়াইয়। উঠিয়াছিলেন। জল খাইবার ছুটীর পর 
যখন আদালত বসে, তখনও সকলে এ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া” 

ছিলেন । 

আদালতে প্রবেশ করিয়া দেশবন্ধু কাঁঠগডার রেলিংয়ের উপর হাত 
নামাইয়া শাস্তভাবে দ্াড়াইয়া বিচার দেখিয়াছিলেন। কয়েকদিনের কষ্ট 



২১০ .:. দেশবন্ধু চিত্তরজন।, 

করার তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে” তাঁহার শুফ দেহ ও 
তৈলহীন কেশ দেখিয়! তাহাঁকে তপন্থী বলিয়া মনে হইতেছিল। বন্ধুগণের 
সহিভ কথা কহিবার সময় তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিলেন। 

জল খাবারের ছুটার সময় বাহিরে উপস্থিত লোকজন খুব আনন্দো- 

ল্লাস প্রকাশ করিয্বাছিলেন। তখন পথে পূর্বাপেক্ষা খুব বেশী ভিড় 
হইয়াছিল, রিচারের পর যখন জেলের গাড়ীতে করিয়া দেশবন্ধু শ্রীধৃত 
শাসমল ও স্বভাষ বন্ুকে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া যাঁওয়! হইতেছিল, 
তখন সকলে “বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দ্বারা গগন-পধন মুখরিত করিয়া 
,তুলিরাছিল। এই ভিড়ের মধ্যে অনেক ভদ্রবংশসস্ৃত লোক ছিলেন। 

' এরূপ আন্দোলনের সময় €লোকের মনে ছোট বড় বিচার করিবার জ্ঞান 

থাকে না। সব লোক অফিসের কাজের কথা ভুলিয়া! গিয়া দেশবন্ধুর 
বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়! দীড়াইয়া ছিল পুলিশ- 
কনেউ্টবলগণও দলে ভিড়িয়া' পড়িক্লাছিল । বহুসংখ্যক কলেজের ছাত্র, 
মাড়োয়ারী ও মুসলমান, দেশনেতাগণের দর্শনলাঁভ করিবার জন্ত আদা- 
লতের চতুষ্পার্থ্ে সমবেত হইয়াছিলেন। 

মিষ্টার ভি, সিল্ভা প্রত:ত অনেক উকীলই, সরকারী উকীল রায় 

' বাহাছুর তারকনাথ সাধুকে অনুরোধ .করিলেন যে, শ্রীধুত দাশকে এক- 
থানি চেয়ার দেওয়া হউক, তখন তাঁরকবাবু সে কথাক্স কর্ণপাত করেন 
নাই। কিন্তু এক স্বণ্ট। পরে রায় বাহাছর আবার কি ভাবিয়া শ্রীযুত 
ঈ!শকে চেয়ার দিবার জন্য আদালতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন । 

মিঃ গুই্ডি ও অন্ত একজন পুলিশ কর্মচারী সরকারী উকীল রায় 

বাহাদুর তারকনাথ সাধুকে পরামর্শ দিয়া সাহাযা করিতেছিলেন। সর- 

কারী উকীল ফৌজদারী সংস্কার আইনের ১৬ ধারা পাঠ করিলেন। এ 
খারায় সকাউদ্দিল বড়লাটকে সভা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার 
,অধিকার দেওয়া হইয়াছে । তাহার পর যে ইস্তাহারে বঙ্গদেশে স্ষেচ্ছ1- 
নেক দলগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা 'পা 



 দেশবন্ধু চিত্বরঞ্রান। ১১৯, 

করিলেন । তাহার পর ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারা পাঠ 'করিয়াঁ 

সাক্ষিগণের প্রমাণ দিয়া! অভিযোগটি স্থির করিয়া! দিলেন ৰ 

(১) শ্রীযুন্ত চিত্তরঞ্জন দাশের স্বাক্ষবিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংচগ্রষ 

কম্টীর একখানি নোটিশ,২রা ডিসেম্বর তারিখে “সার্ভেন্ট” ও “অম্বতবাজার 

পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছিল .*ই ডিসেম্বর “সার্ভে্ট' ও পত্রিকা” কার্য” 

লঙ্প খাঁনাতল্লীন করিয়া ত্র নোটিশের মুলখানি পাওয়া গিয়াঁছিল। 

(২) শ্রীযুত চিত্বরগ্রন দাঁশ-স্বাক্ষরিত “দেশবাসিগণের প্রতি আবে- 

দন” শীর্ষক একখানি নোটিশ ২রা তারিখের “দার্ভেন্ট' ও “পত্রিকায়” প্রকা-, 

শিত হইয়াছিল -তাহার মূলও খানাতন্তাসের পর পাওয়া! গিযাছিল। 

(৩) শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ-স্বাক্ষরিত “কংগ্রেস ও ব্যরোক্রেশী” শীর্ষক 

প্রবন্ধটি ৫ ডিসেম্বর *সার্ভেন্ট' ৪ ই তারিখের “পঞ্জিকায় প্রকাশিত 

হইয়াছিল__খাঁনাতল্লাসের সময় তাহার মূলও পাওয়া গিয়াছিল | 

(৪) শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ-্বাক্ষরিত “কলিকাতায় ছাত্রগণের প্রতি 

আবেদন” শীর্ষক প্রবন্ধটি ৭ই তারিখে “দার্ভেপ্টে' ও ১০ই তারিখে 'পত্রি- 

কার প্রকাঁশিত হইয়াছিল। খানাতল্লাসেব সময় তাহার 'মুলও পাওয়া 

গিয়াছিল। রি 

সরকারী উকীল একে একে সাক্ষিগণকে ডাঁকিতে লাঁগিলেন-- 

. প্রথম সাক্ষী_মুচীপাড়া থানার ইনস্পেক্টার এ হামিদ। তিনি ১৮ই 

নবেগ্বর তাঁরিখের কয়েকটি নোটিশ পাইয়াছিলেন-্তিনি “সার্ডেন্ট”' 

আফ্িপ চিনেন এবং ১০ই ডিসেম্বর উক্ত আফিসে খাঁনাতল্লাস করিয়া" 

ছিলেন। তিনি ১*ই ডিসেম্বর “সার্ভে” পত্রগুলি লইয়ী গিয়াছিলেন । 

সাক্ষা পাচুগোপাল দত্ত মুচীপাড়া থানার সম্মুখে বৌবাজার স্্াটে বাস 

করেন। গ্সার্ভে্ট” আফিস খানাতল্লাসের সময় তিনি তথায় উপস্থিত 

ছিলেন এবং সন্ধানী জিনিষের তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । তিনি 

সকল কাগজগুলির উপরও সহি করিয়াছিলেন ॥ 

সাক্ষী 'রমেজ্ত্রনাথ ঘোষ “সার্ডেট আফিসে প্রুভ ত্রীডার ১ 
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 মুদ্রাকরের কার্ধ্য করেন। তিনি ২র! ডিসেম্বর তারিখের “সার্ভেষ্ট' মুদ্রিত 

করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীযুত চিত্তরগন দাশের বাণী ছাপা হইম্নাছিল। 
এ প্রকারে ইনস্পেক্টার এন, পণ্ডিত, অনিলচন্দ্র দত এবং মৃণালকাস্তি 

ঘে।ষ সাক্ষ্য দেন যে, পত্রিকা আফিস থানাতল্লাসের সময় তাহারা তথায় 

উপস্থিত ছিলেন এবং এ সকল নোটিশগুলি দেখিক়াছিলেন। 

চেয়ার দিবার কথা 

বেল! ১টার সময় সরকারী উকীলের প্রস্তাবের অনুসারে বিচারক 

ভ্রীধৃত' দাশকে বলিলেন, “আপনি কি একখানি চেয়ার লইবেন ?” 
শ্রীযুত দাশ ।--আমি চাই না, আপনাকে ধন্টবাদঃ আমি এখানে বেশ 

'আছি। 

বিচারক ।---একখানি চেয়ার দেওয়া হইল, দরকার হইলে আপনি 

বসিতে পারিবেন । 

শীধুত দাশ ।_-আমি চেয়ার চাই না, আপনাকে অসংখ্য ধস্থাবাঁদ, 
দবিতেছি। 

একখানি চেয়ার দেওয়া হইল, কিন্ত শ্রযুত দাশ কোন সময়েই তাহার 

উপর বসেন নাই। 

কলিকাতাঁর দক্ষিণ বিভ্ভাগের পুলিশের ডেপুটী কমিশনার মিষ্টার 
। কিড বলিলেন-গত ১০ই ডিসেম্বর মিঃ মেকেঞ্জিকে সঙ্গে লইয়া আমি 
দ্বাশের বাটাতে গিয়াঁছলাম । তখন বেলা সাড়ে ৪টা, দাশ মহাশয় 
" তখন উপরতালান্ন বসিয়! চ! পান করিতেছিলেন, আমর! উপরে ৩ 
'খতীহীকে গ্রেপ্তার করি 1৮ 

আলিপুর পুলিশের ডেপুটী স্পারিশ্টেণ্ডেষ্ট বলেন_-“আমি শ্রীযুত 
দাশকে চিনি এবং তাহার হাতের লেখা চিনি।” ভাহার পর তাহাকে 
পূর্ববোল্িখত তিনখানি নিবেদনের মূল দেখান হইয্লাছিল। 

সরকারী উকিল তখন বলেন,--“আমি আমার কার্ধ্য শেষ করিয়াছি 1” 
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তাহার পর ব্যারিষ্টার শ্ত্ীধৃত নিশীথচন্ত্র সেন বিচারকের অঙ্গ্মতি ' 
লইয়া স্বাক্ষরগুলি দেখিতে চাছেন। 

বিচারক বলেন-__“এ মামলায় আপনার কিছু করিবার নাই-_-আমি 
বাহিরের কোন লোককে দলিল দেখিতে দিব না)--আপনি 
কোন্ পক্ষের উকীল ? আপনি কি আসামীর পক্ষ-সমর্থন 
'করিবেন ?” 

্রীয়ুত সেন।-_মামি আসামীর পক্ষের লোক নহি। উ্দীল হিসাবে | 

আঁমি মামলাটি দেখিতেছি । 
বিচারক ।-_-আপনি কিছু বলিতে পারেন, কিন্তু দলিল দেখিতে পাই- 

/বন না। 

শ্রীযুক্ত সেন ।-- স্বাক্ষর ন। দেখিয়া আম্মি কি বলিব? 
£ তাঁহাঁর পর আদালতে জলখাবাঁবেব ছুটী হইল। ফিবিয়া আসিরা 

লবকাঁরী উকীল রাঁপ্স বাহাঁছুর তাঁরকনাথ সাধু বলেন-_*শেষ সাক্ষীর 
জবানবন্দীতে প্রমাণ হইয়াছে বে, এ দ্বাক্ষরগুলি আসামীর ন্বহত্তের | 
ত্বাক্ষিরগুলি শ্রীধৃত দাশের কি না. তাহা পীক্ষা করিবার জক্ক আমি এই 

নোঁটিশগুলি হস্তাঁক্ষর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পাঠাইতেছি_-এই' 

খাঁনে আমার বন্তবা শেষ করিলাম 1% 

বিচারক 1--আঁপনি কয়দিন সময় চাহেন? 

সরকারী উ্পী ।__এক সপ্তাহ হইলেই হইবে | 

বিচারক ।--আচ্ছা--১২ই তারিখ আমি মামলার দিন ফেললাম !, 

বিচীরক তখন শ্রীযুত দাশকে সগ্োধন করিয়া বলেন--“আপনি কি 
কিছু বলাতীচাকেন ?” ?” 

শ্রীযৃষ্ঠ দাশ ।--আঁমি কোন কার্য্যে যোগদান করিবংন। | আমার বলি- 
ধার কিছুই 'না্'। 

বিচাবক ।--আমি জানিতে চাই, মামলা মূলতুবী রাখার আপনার 
€ফোন আপত্তি আছে কি না? 



১৯৪ _. দেশবন্ধ চিনরঞজৰ। 

শ্রীদূত দাশ ।--আ'মি কোন কাধ্যে যোগদান করিব না, আমার বলি- 
বায় কিছুই নাই। 

ভাহাঁর পর ১২ই জানুয়ারী মামলার দিন ক্কেলা হইলে শ্রীযুত দশকে. 
কাঁ$গড়া হইতে লইয়া! যাওয়া হয়। 

' আবার বিচারের দিন 

উড়িয়া বালকের নির্কতা 
দেশবন্ুর মামল| ইহার পর কয়ুদিন মূলতৃবী হয়। পুলিশের সব সাক্ষ্য 

সংগৃহীত হয় নাই, ইহাই কারণ দেখান হইয়াছিল। পরে ২*শে জাহয়ারী 
ভারিখে মামলার দিনে প্রেসিডেন্দী জেলের মধ্যে শুনানী শেষ হয়, 

য্যাজিষ্ট্রেট ২৪শে জানুয়ারী রায় দিবেন বলিল প্রকাঁশ করেন। ইহার 
পৃর্ষে ১২ই জাচয়ারী তারিখের মামলার শুনানীর দ্বিন এক কাণ্ড বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । তখনও বাংশাল স্্ীটে প্রেলিডেন্পী ম্যাজিষ্্রেটের এজলাসে 

দ্বেশবদ্ধুর মামলাপ্প শুনানী হইতেছে। এই উপলক্ষে বাংশাল স্রীট ব্ঞ্চল 
এদিন লোকে কোঁকারণ্য হইয়াছিল। এদিন আর দাশ মহাঁশয়কে 
এজজাস্মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় নাই, তাহাকে আদালতের বারান্দায় রাখা 
হইম্সাছিল। সেইখানেই তাহাকে জানান হয় যে, তাহার ষামল! ২*শে 

পথ্যস্ত মূলতুবী রাখা হইজ়্াছে। 
দাশ মহাশয়ের মামলার কাঁষ এইন্সপে শেষ হইয়া ঘাইবার পরে 
তাহাকে আবার জেলে লইয়া যাওয়! হয়। কিন্তু জাঁদালত বসিতে না 
বমিতেই যে মামলা এই ভাবে মৃলতৃবী রাঁথা হইবে এবং দাশ মহাঁশয়কে 
কাবার জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, জনতা সে ব্বন্ুমান করিতে না 

পাঁরিয় স্থির করে__মামলার বিচার এখনও হয় নাই। কাজেই ভাহার! 

আঁালত-গ্রাঙষণ ছাড়িতে অসমত হয় ও তথা ঈীড়াইয়া জয়ধ্বনি করিতে 

 খাকে। তাছাদেন্ন কয়জন নেতাকে উপরে লইয়! ম্যাজি:স্টের সন্থমতি 

৷ পাইয়া যাষলা স্থগিত রাখার আদেশপরর দেখাইলে তবে নত! শান্ত হস্ব 
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আনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে নারাজ দেখিরা আদালতের একজন পেস্কার 
লিয়া নিজের উপবীতস্পর্শ করিয়া সকলের নিকট ধোষণ1 করেন যে, 

দেশবন্ধুর মামলা হইয়া গিয়াছে । লোক তাহাতেও নিবুত হয় নাই। 
এ দ্রিকে যখন খুব গে!লমাল চলিতেছিল, তথন বেলু নামক একজন: 

সিভিল গার্ড জনতাকে বন্দুক দেখাইয়া সরাইয়া দিতে গিয়াছিল। তখনই 
পুলিশ তাহাকে ধরিয়া! লইয়া গিদ্াছিল। জনতার মধ্য হইতে তখন 
এক ১৫ বৎসরের উড়িক্া বালক তাহার পিস্তলের সম্মুখে বুক পাঁতিয়া 
দ্বেয়। তাহার দেখাদেখি বছুলোঁক তাহারই পদাক্ক অন্থসরণ করে। 
তাহার নাম বন্ধন পণ্ডা। অপর একটি লোঁক দেশীয় ত্রীষ্টান, তাহার নাম 
আই, মগুল। উহার! উভয়ে পুলিশের নিকট বলিয়াছে যে, উক্ত সিভিল 
গার্ড সকলের বুকের নিকট বন্দুক দেখাইয়াছিল। উক্ত সিভিল গার্ডকে 
হেয়ার গ্রীট থানায় লইয়! যাঁওয়! হইলে উহার নিকট হইতে কতকগুলি 
টোটা পাওয়া গিয়্াছিল। থানায় পুলিশের ডেপুটা কমিশনার কিড ও 
ফিসার উপস্থিত হইয়া নিশ্নলিখিত কয়েকজনের সাক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
--€(১) সতোন্দ্রকুমার ঘোঁষ, (২) সুনীতি রায় চৌধুরী, (৩) অক্ষয়পদ 
ভষ্টাচার্ধা, (9) অক্ষয়কুমার দে, (৫) ক্রজেন্দ্র সেন ও.(৬) বিপিন- 
1বহারী বন্দোপাধ্যায় । প্রথমোক্ত তিনজন পুলিশ-আদালতের উকীব। 

ংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট 

নাগপুর কংগ্রেসে সহযোগিতা-বর্জন নীতি গৃহীত হইবার পর দেশের 
রাজনৈতিক অবস্থা ভিন্নাকার ধারণ করে। সরকারও কংগ্রেস ছঙ্- 
শাসিত জনসজ্ঘের মধো মনোমালিন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাফে। 

পরে সে অবস্থাকে সরকার ও অন্তান্ত লোক সম্কটসঙ্থুল বলিয়া মনে 
করিতে থাকেন। শ্রই ঘোর সঙ্কটসঞ্চুল সময়ে-কংপ্রেপের 
জীবনমন্পপের দিনে আমেদাবাদের কংগ্রেসে কে নেতৃপদে বৃত হইবেন, 
তাহা লইয়া সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীই চিন্তিত মুইয়া ছিলেন 



৯১৬ দেশবন্ধু চিত্তরপরন। 

কিন্তু চিন্তাগ কারণ রহিল ন1। বাঙ্গালার চিত্তরপ্রন নিখিল ভারতের 

চিত্ত হরণ করিলেন । তাহার অদ্ভুত ত্যাগের মহিমায় আকুষ্ট হইয়া প্রার 
সর্ববাাদলম্মতিক্রমে প্রাদেশিক ক।মটাগণ কর্তৃক চিত্তরঞ্জন ভারতের সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনের সভাপতির গৌরবময় পদে বরিত হইলেন । 
সাহার দেশবদ্ধু নাম সার্থক হইল; দেশের সম্কটকালে দেশবন্ধু না হইলে 
কে দেশের-সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সভায় নেতৃত্ব করিবার অধিকারী ? 

কিন্ত বিধালপি অন্তর্ধপ । আমলাতন্ত্র সরকারের বিবেচনায় দেশবন্ধু 

আইন-টরী হইলেন, গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে রহিলেন। এ দিকে যথা- 
সময়ে আমেদাধাদদে কংগ্রেস বসিল। দেশবন্ধু+ পদ শূন্য রহিল না। 
প্রথমে কথ উঠিগাছিল, উপযুক্ত স্বামীর যোগ্যা সহধশ্মিণী দেশবন্ধুর প্রতি- 
কৃতির পার্থ বসিয়া সভাপতির কাধ্য পরিচালন! করিবেন। কিন্তু বাসত্তী 

দেবী এই সময়ে বাঙ্জালার অসম্পূর্ণ কার্যা ত্যাগ করিয়া আমেদাঁবাঁদ 
যাইতে চাছেন নাই, নন্দী উন্মিল দেবীকে পাঠাইয়াছিলেন। দিল্লীর 
বিখ্যাত জন-নায়ক হাকিম আজমল খা! সর্বসম্মতিক্রমে দেশবন্ধুর শঙ্গ 
আমন অধিকার কারলেন। 

কিন্ত দেশবন্ধুব দেহ- জেলের মধ্যে থাকিলেও তাহার আত্মা সেই 
সুদূর আমেদাবাদের মাতৃধজ্ঞে চলিক্সা গিয়াছিল। দেশ-প্রেমিকা শ্রীমতী 

সরোজিনী নাহডু যখন তীহার বাণী সেই মহাষজ্ঞের *আসরে সুষ্ঠ 
'আ্ুললিভ উচ্চারণে পাঠ করেন, তখন দেশবাসা দেশবন্ধৃকে সেখানে 
সশরীরেই পাইয়াছিল। 

| দেশবন্ধুর বাণী 

কংগ্রেসের প্রকাশ্ত অধিবেশনে শ্ীঘতী সরোজিনী নাইড়ু দেশবন্ধু 
শ্রীযৃত চিত্তরঞ্জন দাশের আভভাষণের অংশ-ারশেষ পাঠ করেন। তাহাতে 

মিঃ দাশ বালগ্নাছেন যে, অপহযেগই তাহাদগের যুঙ্খাস্ম। এ বিষয়ে 

তিনি মিঃ ট্টোকসে কথ। উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন, ভ্তারের সহি 



দ্বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । | ১১৭৭ 

ষাহীর কোনরূপ সামগ্রন্ত নাই,স্রেপ অবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে 
অস্বীকার করার নামই অসহযোগ । কাজেই, যাহারা অন্তায় করিতে 
চায় অথবা! অকন্কায়ের প্রতীকার করিতে অসম্মত, তাঁহাদের প্রয়োজন 

অশ্ুষায়ী কাজ করিতে অসম্মত হওয়ার নামও অসহযোগ । অসহযোগ 
হওয়ার নীতি, কিন্ত -ইহাঁর সার মর্মে মোটের উপর একট' 

বিষিষ্বে স্বীকার হওয়ার কথাও রহিয়াছে । অসহযোগ আঁশা-ভরসাঁর মস্ত 

ইহার সাফল্য সম্বন্ধে অগাঁধ বিশ্বাস রাখিবারই কথা। অসহযোগীর 
যে ইতিযধোই সাফলা লাভ করিয়াছেন, তাহা জেলের. বাত্রীদের 'মুখেং 

পিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আলিত্রাতারা যে অসহু 
যোগ আন্দোলনের জন্ত এত কষ্ট করিলেন, তাহা কি ব্যর্থই হইবে | 

পঞ্জাৰ-কেশরী লালা লাজপত রায় যে ব্যুরো ক্রেশীর আদেশ অগ্রাহা করিয় 

জেলে গেলেন, তাহা কি ব্যর্থ হইতে পারে? পণ্ডিত শ্রীধৃত মতিলাং 
নেহেরু ষে এই্বরধযযের সিংহাসন অগ্রাহ্ করিয়া স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিল্তে 
তাহাঁতেও কি সুফল ফলিবে না? ছাত্রসমাজই দেশের আশা-ভরস! 
গৌরবস্থল॥ এই অসহযোগ আন্দোলনের পশ্চাতে ভীহাদের উত্সাহ 

আকাজ্ষ। রহিয়াছে,তাহারা আভ্বোৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, জঃ 
লাঁভ তঁ।হারাই করিবেন। 



নবম পরিচ্ছেদ 
দেশবন্ধুর অপঠিত অভিভাষণ 

কারাগারের হাজতে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্বেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
ংগ্রেসের জন্য অভিভাষণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। নিঙ্গে সেই অভি- 

ভাষণের সানু মন্ধ প্রকাশ করিলাম £- 

আমাদের উপায় 

আমি কেবল তিনটি উপায়ের কথা জানি;-( ১) অস্ত-শস্থ-সাহায্ো 
ঘরাধাপ্রদান, (২) নৃতদ্দ সংস্কার-আইন অনুসারে গঠিত কাউদ্দিলগুলিতে 

রাক্রেশীর সহিত সহযোগিতা ও (৩) অত্যাচার-বর্জিত সহযোগ্িত। 

বঙ্জন। প্রথমটি স্ভব নহে বলিয়া জআামি সে সম্বন্ধে আলোঁচন1 করিতে 

চাহিনা। যদি তাহা সম্ভব হইত, আমি'তাহা সমর্থন করিতাঁম ন!; 
আমি অত)াচারবর্জন নীতিরই পক্ষপাতী । কাজেই এখন অবশিঃই 
দুইটি উপায় আম।দের আলোচা-__সহযোগিতা ও অসহযোগিতা । 

ধাহারা বর্তমান সংস্কার-আইনের পক্ষপাতী, তাকাদের কয়টি কথার 
আঙঞোঁচনা আমি করিব। স্বতন্ত্র অস্তিত্রূপে ভারতের উন্নতি করিবার 

ও ভারতের ভবিষাৎ সমুজ্জল করার পক্ষে ভাঁরতবাসীর যে অধিকার 

আছে, তাহা কি সংস্কার-আইনে স্বীকার করা হইয়াছে? সাধারণকে 

দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমে্ট দিবার কোন আভাস কি প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে 

এই আইনে স্থচিত হইয়াছে? ভারতের রাজকোযের উপর ভারতীয় 
ধাবস্থাপক সভার কি কোনওরূপ হাত আছে? 

এ আইনের ভূমিকা হইতেই আইনের সারমর্ম বুঝা! যায়।* ভূষিকার 



(রেশ বন্ধু চিত্তরগ্রন। ৯১৯ 

প্রথমেই লেখা--নযেহেতু, ইছা পালণষেণ্টের গৃহীত নীতি” এহ পৃষ্ঠা 

নীতি কি? দাতিত্বপূর্ণ শাসন-প্রথায় ষে ভারতীয়গণের জন্মগত অধিকার: 

রহিয়াছে, তাহা শ্বীকার কর1? কখনই নহে । যে সব বাঁকো ভাব্ু- 

স্বীগণকে অধিকার দেওয়াব কথ! রহিয়াছে, তাহাদের অদ্ভুত সতর্কতা! 

বিশেষ প্রণিধানযোগা । আর শ্রী আইনের ভূমকায় কি এমন কথা 

আছে, যন্্ারা! পাবুলামেন্টকে ভাবতের ন্যাষ্য অধিকারের কথা স্বীকার 

করাইতে বাঁধা করান যায়? আমার বিশ্বাস, এরূপ কিছুই নাই। সমস্ত 

কথাই অস্পষ্ট ও দ্বার্থবোধক এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ চিরকাল আপ- 

নাদের ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে । ৰ 

তাহার পর ক্রমে ক্রমে এ সকগ অধিকার দেওয়ার কাল ও ধারা 

নির্বাচন করিবার ভারও পার্লামেন্টের উপর নির্ভর করে। আর একটি 

কথা। 'মাইনের সর্বত্র বল! হয়ছে, “ভীরতীয়" জাতি সমূহ “জাতি” 

নহে। অর্থাৎ ইহা! দ্বারা পারুলামেপ্ট ভাঁরতীয়গণকে একট অথণ্ড জাতি- 

ব্বূপে স্বীকার করিতে চাহে নাঁ। বাস্তবিক উহা ছারা ও অন্যান্ত কথায় 

ভারতীয়গণের প্রতি ষে অপমানসুচক বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, আমি 

তাঁহার ত ব্র প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। আমর! ভারতীয় জাতির (জাতির 

সমূহের নহে ) কল্যাণ ও উন্নতির ভার লইতে সম্পূর্ণ পরস্তত। একটা 

বিদেশী পালপষেন্ট যে একটি অধীন জাতির প্রতি কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন 

করিতে পারে, ইহা আমর! আনৌ স্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস, 

আইনের মূল উদ্দেশ্য, ব্রিউপ পার্লামেন্টে প্রাধান্ঠ চিরকাল অক্ষ 

রাঁথা। কিন্ত এ অবস্থ। আমরা ঞখনই স্বীকার করিতে পারি না। এ 

আইনের দুই এক স্থানে স্পঈ ভয় দেখান হইয়াছে । বলা হইয়াছে, যদি 

আমরা ভাল হইয়া থাকি, এবং আমাদের দারিত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়! 

ব্রিটশ পালণামেন্টকে সন্তুষ্ট করিতে পার, তবে ভবিষ'তে আমাদিগকে 

আরও নূন অধিকার দেও হইবে কি নাঁ, তাহ। ত্রিটিশ পার্লামেন্ট 

বিবেচন! করিয়।- দেখিবেন। অর্থাৎ দোআ! কথা! বলিতে গেলে ভাহাদের 
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মতে আমরা চিরকেলে শিশু এবং পার্লামেণ্ট আমাদের চিরকেলে 

অভিভাবক । 

আমার রাজনীতিক-প্রতিদ্বন্দিগণের মতের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা 

আছে, কিন্তু যে মূলনীতির উপর সংক্কার আইন প্রতিষ্ঠিত, তাহ। আমি 
গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের উন্নতির সোপান যাহাউি হউক না 

কেন, আমার মতে সর্ধপ্রযত্তে আমাদের আত্মসম্মান রক্ষা করা কর্তব্য । 

আমার মতে প্রকশ্টি কংগ্রেসে আমাদের ঘোঁধণা করা উচিত যে, 

ত্বাধীনতা প্রত্যেক জাঁতিব জন্মগত অধিকাঁর-_ভাঁরতবাসীরও শ্বীর মুক্তি 
ও শ্বাতন্া গঠন ,করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। এ বিষক্ে ব্রিটিশ 
পালশামেন্ট আমাদের অনুকূলে কি প্রতিকূলে যাহা স্থির করুক না 

কেন, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। আমার মতে আমাদের স্পষ্ট" 

ভাঁবে স্বীকার করা উচিত যে, যে জাতি যে কোন প্রকারে ভারতের 

আত্ম-প্রতিষ্া ও আত্মোক্রতির পথে বাঁধা প্রদান করিবে, সে ভারতের 
শত্রু, এবং প্রত্যেক ভারতবাঁসপীর উচিত, তাহাকে প্রতিরোধ করা । 

আমি কেবলমাত্র একটি সর্ভে ইংলগ্ডের সহিত সহযোগিতা করিতে 

রাজি আছি । সেটি এই--ইংলগ্ড ভাঁরতবাঁসীর জন্মগত অধিকার স্বীকার 
করিবে । . এই শ্বীকৃতির কথা ভাঁরত-সংস্কার আইনের কোথাঁও নাই ॥ 
ভারতে বুটিশ-প্রাধান্ত চিৰরকা'ল অক্ষুগ্ন থাকুক, এ কল্পনা অন্ততঃ আমি 
কখনও সহ্য করিতে পারি না। - 

আমার মডারেট বন্ধুগণ বলেন যে, আমি যে ভাবে স্বাধীনতা শব্দটির 
অর্থ বুঝি, যদিও ভাঁরত-সংস্কার আইনে ভারতবাসীর সেরূপ স্বাধীনতা 

স্বীরুত হয় নাঁই, তথাপি দি আঁমরা সংস্কার আইন ভালভাবে পালন 
করিতে,পাঁরি, তবে পালণয়েট আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার 
করিতে পারিবে না। আমি আমার বন্ধুবর্গের হ্বদেশ-প্রেমে সন্দেহ 
কৰি না, কিন্ত আমার বক্তব্য এই বে, এ কথার সহিত মূল কথার কো 
সম্পর্ক নাই । শ্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার, থণ্ড খণ্ড করিয়া 
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বা আংশিকভাবে সে অধিকার শ্বীকার করিলে চজিবে না । আমি চাই 

সে অধিকার সম্পূর্ণ অখণ্ড ও পুরাপুরি ভাঁবে স্বীকার করাউতে। জয় 
আমাদের পক্ষে,এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিজ্ব বদি ধরিয়া লওয়া ঘা 

বে, আমাদের পরাঁজয় হইবে, তথাপি আঁমরা তো আত্মুসম্মান ও আত্ম- 

গৌরব রক্ষা! করিতে পাঁরিব | ভারতসংস্কার আইনে আমাদের যে অপমান 

কর! হঈয়াছে,তাহাঁর তো প্রতীকাঁর কর! হইবে । ভারতীর জাতীর কংগ্রে- 

সের দৃষ্টি তাহাদের চরম উদ্দেশ্টের প্রতি দৃঢনিবদ্ধ আছে ; যাহাতে ভাঁর- 

তীয় জন-সাঁধাবণের স্বাধীনত] স্বীকৃত হয় না, এমন কোন "কিছু 
তাঁহারা গ্রাহ করিবেন ন1। পক্ষান্তরে, নৃতন মন্ত্রীদের দুটি তাভাদের আ ত্য 

বিভাগের উপর । দেই সেই বিভাগের কাজ ভাঁল কবিয়া চাঁলাইয়াই 

তাহারা স্বাধীনতা পাইতে চাঁন। উভয় দলের মধ্যে পার্থকা এই- 
খানে। 

বাঙ্গালার মডারেটদের ধারণা, বাঙ্গালা-সরকারের সাত জন সদাস্থার 

মধ্যে পাঁচজন ভাবতবাসী”। এ ধারণাটি ভূল। রিজাভ বিষয়গুলি সম্পর্কে 

দেশের শাঁসন-কা্ধ্য সপারিষদ গভণর নির্বাঁভ করেন, আব, হস্তাস্তরিত 

বিষয় সম্পর্কে শাসন-বাঁপার গভর্ণর মন্ত্রীদের সাহাব্যে চালাইর। থাকেন । 

কাউন্দিলের সদস্য, মন্ধ্রবর্গ ও গভণর--সকলের এক সঙ্গে বসিরা যুক্তি- 
পরামর্শ করিয়া শাধন-কাঁধ্য চাঁলাইবার কোন বাবস্থা নাই। টেক, খাণ- 

গ্রহণ ও ব্যয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধেই কেবল একযোগে ব্যবস্থা করিবার কথা 
আছে । রিজার্ভ বিষয়গুলিই অধিক প্রয়োজশীয় । জাতির হিসাবে ও 

'আঁমাঁদের রাজনীতিক স্বাবীনতালাভের সংগ্রামের পক্ষে এ বিবয়গুলির 

বিশেষ আবশ্তকত! । .€স বিষয়গুলিতে মন্ত্রীদের কোন হাত নাহ। 

গভর্ণমেণ্ট ও আমাদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে, মন্ত্রীরা তাহাতে গুধু 
দর্শকমাত্র ; :এ সব সম্বন্ধে কোনি মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহা 
দরের নাই । তাহারা গভণ্মেণ্টের অংশরূপে বিবেচিত হন না। মহাজ্া 

গন্ধতকে গ্রেপ্তার করা হইবে কি না, এ সন্বদ্ধে বিচার করিবার জময় 
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'গভর্শমেণ্ট তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন না। কাজেই দেখা বাই- 
তেছে যে, রিজার্ভ বিষযগুলিতে ভারতীয় সাদারা কিছু করিকা উঠিতে 

পারেন না। গভর্ণর ও হার ইংরেজ সদ্দসারা অন্তরূপ বিবেচনা করিলে 
"ভারতীয়রা তাহার একটুও রদবদল করিতে পারেন না। 

মন্ত্রীদের হাতে কোন বিষয়ের ভার দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই আমি 

মনে করি না। কতকগুলি বিষয় হস্তাস্তরিত করা হইয়াছে বটে, শঙ্ক 

কৎসরের ব্যুরোক্রেশীর শাসনে সে বিভাগগুলিতে অস্ুবিধাও ষথেষ্ট। এ 
সব অন্ুবিধা দূর করিবার কোন ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে নাই। মনজীদের 
নিজেদের বিভাগের বক্মচীরীদের উপর কোন হাত নাই, তিনি তাহার 

 কর্মচারী-নিয়োগের ব্যাপারে কোনও কাজ করিতে পারেন না । ভারতে 

ব্যুরোক্রেটিক শাসনের মজা এই ফে,যখনই জনসাধারণ কোন প্রয়োজনীসক 

জিনিষ চাহিয়াছে, তখনই সরকার বায়-বাহলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
"স্ত্রীরা আবশ্টকমত বায়-সংক্ষেপ করিয়া আল্লবায়সাধ্য উপায়ে নিজ নিজ 
বিভাগের কাজ চালাইতে পারেন না। সংস্কার আইনে সে ব্যবস্থা নাই। 
অথচ, বল! হইতেছে ষে, এ বিভাগটির পরিচালনভার ভারতবাসীদেক 

 হুত্তে সমর্পণ করা হইম্াছে। অবস্থা অন্থযায়ী আবশ্যক ব্যবস্থা করিবার 

ক্ষমতাও তাহার নাই। টাকার থাল রাজত্ব-বিভাগের মন্ত্রীর হাতে, 

খআমাদর মন্ত্রীরা কেবল আমাদের দুঃখে সহাঙভূতি ও করিতে 
পারেন হ্বাভ্র। 

বাবস্থাপক সভারই কি দেশে রাজক্োষের উপর কোন হাত আছে? 
সে'দিন একজন সন্ত্রস্ত বাক্তি আক্ষেপ করিস! বিলাতের মহাসভার মঙ্্রী- 

দের সহিত ভারতের মন্ত্রীদের যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই, 
বাবস্থাপক সভার অবস্থা বুঝা যায় । নিয়ম আছে, বজেটের সময় শাখন- 

'পরিধদের সদলারা ও মন্ত্রারা মিলিয়া ব্য্গেরপ্রন্তাব স্থির করিবেন। কিন 
উভয্প দলে মতের বিবোধ ঘটিলে গভর্ণমেন্ট সকল গোলযোগ মিটাইযা! 

দিবেন। তাহ! হইলে মম্্ীষের অবস্থাটা গাড়াইল কিরপ? চারতীর 
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অম্ত্রীরা সংখ্যা অধিক বলিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বজেট স্থির হয় 

না। সংস্কার-আইন ভারতীয় মন্ত্রীদের উপরঃ বিশ্বাসের পরিদ্য় দেয় না। 
শাসন-পরিধদ বলিতে পারেন না, আমরা 'এ ভাবে ও এত টাক অমুক 
বিভাগের ধ্রন্ত বায় করিব। কোন বরাচছ্ছে অমত জানাইবার অথবা 
বরাদ্দের টাকা কষাইবার অধিকার তাঁহাদের আছে বটে, কিন্ত রিজার্ভ 

বিষয় সম্বন্ধে ওরূপ আপত্তি করিলে গভর্ণর তাহা নাকচ করিয়া দিতে 
পারেন) মডারেটর ইহাকেই থে কর্ডুত বলিয়া! স্বীকার করেন। 
হস্তান্তরিত বিষয়খুলিতে কাউন্সিলের যে সামান্ত ক্ষমত1 আছে,, তাহাকে 

কি ষথেষ্ট বল] যায়? 

শাসন-ব্যাপারেও মন্দের অবস্থা ভাল নহে । কোনও বিষয়ে মত- 

হ্থধ ঘটিলে গভর্ণর মন্ত্রীর কথ! বাতিল করিয়া! মেই বিভাগের সরকারী 

কণ্ধচারীর মত গ্রহণ করিতে পারেন। হস্তাস্তরিত বিষয়ে কোন নৃতন 
ব্যবস্থা করিতে হুইলে শেষ মতামত গৃহীত হইবে বাজন্ব বিভাগের মন্ত্রীর । 
কারণ, এমন কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না, যাহার সহিত রাজসশ্থের সম্পর্ক 

নাই। 

সংস্কার আইন সম্বন্ধে নি আর একটা কথা এই 
বলা ফষাইতে পারে যে, যে কোন মুসভ্য দেশের প্রত্যেক 

প্রজা যে অধিকার ভোগ করিয়া থাকে, ভারতীয় প্রজার সেই 
সাধারণ অধিকার পাইবাঁর ব্যবস্তা কি এই আইনে আছে? সংক্কার- 
আইনে কি দেশবাসীর মতামত ন! লইক্া চণ্ডলীতির প্রবর্তন অসম্ভব 

হইয়াছে? বে চগুনীতি ভারতের শাসলের কলঙ্ক, সংস্কার আইন কি 

তাহার তিরোঁভাবের কোন ক্ষমতা দেশবাসীকে দিয়াছে ? পঞ্জাব 'অনা- 

চারের পুনরভিনয় কি অসম্ভব হইয়াছে? এ সব সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা 
ঠিক পৃর্ববেরই মত। 

মন্ত্রীহা এই শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করিতেছেন । আৰ 

মভারেটরা জোর গলার বলিতেছেন, ইহাই শ্বরাজের পূর্বাচল । “আবি 



১২৪ দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন । 

&ঁ সংস্কার-বাবস্থাকে সরকর্টরের সঠিত সহযোগিতা করিবার ভিতি 

বলিয়া! মনে করি না। আমি আত্মসম্মানে জলণগ্রলি দিয়! শাস্তি লাভ 
করিতে চাহি না । যে পর্যাস্ত সংস্কার-বাবস্থা এহরূপ থাকিবে এবং 
আমাদের অধিকঁর- আমাদের নিজেদের কাঁজ নিজেবা চাঁলাইর়া লই- 
বার, আমাদের উন্নতির ব্যবস্থা আমাদের করিঞ্জ লইবার অধিকার ত্বীকৃত 

না হইবে, সে পর্যান্ত আমি আপোঁষের কথা কহিতে সম্মত হইতে 
পারি ন1। 

আমাদের যুদ্ধ করিবার শেষ পথ ভইক্ষেছে অসহযোগ । আমরা! 
দুইটি পর পর কংগ্রেসে এই অসহযোগ আন্দোলন করাই স্থির করিয়াছি। 
আমরা সকলেই অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়াছি, কাজেই আপনাদের 

নিকট উহাঁর অর্থ ব্যাখা) করার কোন প্র যোজন দেখি না। কিন্ত এই- 
খানেই ভারতের কবি-সআট রবীন্দ্রনাথের কথ! আমাঁকে বাঁধা 

প্রদান করিতেছে । তিনি বলিয়াছেন__“পাশ্চাতা ' শিক্ষা আমাদের 
দ্বারে আসিয়া দাড়াইয়াঁছে, আমরা কি অতিথি-সৎকারে 1বমূখ হইয়া 
তাহাকে তাড়াইয়া দিব, না আমরা স্বীকার করিকা লইব যে, প্রাচা ও 

পাশ্চাতা শিক্ষার মিলনেই জগতের মুক্তি হইবে?” আমি ত্বীকার করি 
যে, ভাবতের জাতীয়তার জীবনরক্ষী করিতে হইলে অন্য জাতির নিকট 

হইতে উহাকে পৃথক্ করিয়! রাখা চলিবে না? রবীন্দ্রনাথের সমালোচন! 
প্রসঙ্গে আমার ছুইটি কথা বলিবার আছে, প্রথম--অতিথিকে সমাদর 

করিতে যাইবার পূর্বে আমাদের নিজেদের একটি গৃহ স্থির করিয়া লইতে 
হইবে। দ্বিতীক্স--পাশ্চাত্য শিক্ষা! গ্রহণ করিবার পুর্বে ভারত যেন। 
নিজেকে চিনিক্াা লইতে পারে । আমার মত এই যে, স্বাধীনতা পাইবার 

পূর্বে ভারত পাশ্চাত্য শিক্ষার£ুঅন্ুকরণ করিতে পারে, কিন্ত তাহ! সত্য 
গ্রহণ করিতে পারে ন।1 ভারত শিক্ষা! বিষয়ে সম্পূর্ণ জিত হইয়াছে--রাঁজ- 
নৈতিক জণ্যর ফলেই ইহা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট আমি পরামর্শ 
দিতেছি যে, ভারতীয় সভ্যতা ভারতের অন্তরে বেন পুৰর্জন্ম গ্রহণ করে । 
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জাতীয় জীবনের স্পন্দন হওয়া টাই, তখনই আমরা ছুইটি সভ্যতার 
মিলনের কথা! কহিতে পারিব। | 

তবে ধাহার] বন্ধুভাবে আম।দের কথার সমালোচনা! করিবেন, আমরা 

যথাশক্ি চেষ্টা করিয়া ত।হাদের সন্দেহ দূর করিব। তাহারা বলেন যে, 
অসহযোগ নাতি, “না মন্ত্রের নাতি, “হাতাঁশা মন্ত্রের নীতি । এই 

নাততে সে সঙ্কার্ণ ও পরর্থক্য আছে, তাহ দ্রেখিয়া তাহারা স্তস্ভিত হইয়া 
ছেন। জগতের রাঁজনৈতি £চ আন্দোলনের শ্োত আজ যে দিকে চলি- 

তেছে, অনেকে সে ধিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন? তীহাঁরা 
জিন্থাসা করিয়াছেন*কোন জাতি আজ একাকী থাকিতে চাহিলে তাহার! 

ব/চিয়। থাকিতে পাধিবেন কি না। আমাদের বন্ধু সমালোচকগণ আমা- 

দিগকে বে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা সেগালর উত্তর দিতে বাধ্য। 

তাহা] কারতে হইলে আমি নিজেই প্রশ্ন করিব--"অসহযোগ কি?” 

'অসহযষোগ কি' তাহা একবার বিবেচন! করবিলেই অসহযোগ” কি, 

তাহা? আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। অসহযোগ একাকী একার ব1 অন্ত 
হইতে পৃথক্ থাকার নীতি সমর্থন করে না । ইংবাজ শুধু ইতরাঞ বলিয়াই 
সসহযোগ তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে না!' 

অবিচাৰ ও অন্যায়ের শক্তির সঠ্তি যুদ্ধ কবিতে হইলে ভগবান্কে ভূলিলে 

আমাদের চলিবে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি “জাতি বা বণ্র পার্থ- 

ক্যের বাহিরে, প্রতোক মানব ও জাতির বথার্থ প্রয়োজনের পুরণ করিবার 
জন্থ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কছুন্ন ।” মানবতার উন্নতি-বিধানের জন্ত প্রচার- 

কা ধ্যজগতের সমস্ত শক্তির সহিত বোগদান করিবার পূর্ব্বে আমাদের 

নিজেদের অন্ততঃ আত্মতৃ-প্ত ও মান্মেন্ট ত-ধিধান করা প্রয়োজন । জাতি 

হিলাবে আমরা নিজেদের যথার্থ উন্নতি-বিধান করিতে ন1 পাবিলে 

আমরা মানবতার জন্ত কোন কাধ্য-সাধন করিবার আশা করিতে পারি 
না। এই কণ একটু বিবেচনা করা ধাউক। আমাদের দর্শনে আছে 

যে, সকল পরর্থকোর মধ্যেও একতা মাছে, এই সকল চিত্রের যধ্য 
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দ্বিয়াই ভগবানের লীলা গ্রকাঁশ পাইতেছে& সেই ভঙ্গবানৈর সত 
সকলের নিকট-প্রকাশ করিবার জন্ত এই সকল টরচিত্র্যকে মিলিত করাই 

মানবের এই চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্ট । ভগবানের লীলার প্রয়োজন এই 
যে, প্রতোক প্রকাঁশই বাধ! না! পাইয়! বড় হওয়া! চাই । জগতের প্রত্যেক 
জাতিই এই প্রকাশ প্রতিবিস্বিত করে । বাগানের বিভিন্ন ফুলের মত 
অতি তাহার আপন বিধি অনুসরণ করিবে এবং নিজ্জের ভাগা নিজে 

গড়িয়া তুলিবে, তাঁহার ফলেই শেধকালে তাহার! প্রতোকফে এবং সকলে 
যানবতার'শিক্ষা ও জ্রীবনের উন্নতিতে কিছু না কিছু দিতে পারিবে। 

মানবতার সেব। করিতে হইলে, একতা লাভ করিতে হইলে, আমাদের 
জাতি অন্ত সকল জাতি হইতে বে স্থানে নিজেকে পৃথক্ করিয়াছে, যাহা 
মামি জাতির বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণন। করিতে পারি, তাহার উন্নতিতে 

বাঁধা দিলে চলিবে না। জাতীয়তার নীতির মুল কথাই এই এবং ইহার 
অন্ত মাচ্ষয জীবন পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে । জাতি হইতে পৃথক: 
এবং বিশেষভাবে মঙ্গষাত্থের বিকাশই জাতীয়তা নহে, সমগ্র মানবতার 

আত্মঞোক্রতি,আতুসিদ্ধি ৪ আত্মতৃপ্িই যথার্থ জ।্গীয়তা । জাতীদ্ুতা দ্বারাই 

, ষানবণসনাজ নিজেকে সম্পূর্ণ করিতে পারে, নিজেকে স্থির করিতে পাবে 
ও যথার্থ নিজেকে চিনিতে পারে। কাজেই অসহযোগ নীতি ইংরাজকে শুধু 

ইংরাঁজ বলিয়! ত্যাগ করিত পারে না. যে কোন জাতি ভারতের বিশেষত্ব 
নই করে বা আত্মসিদ্িতে ব।ধা দেয়, তাঁহার সহিতই অসহযোগ করিতে 

বাধ্য । পাশ্চাত্য সভাতাকে শুধু পাশ্চাতা বলিয়াই অসহষোগ ত্যাগ করে 
না। মন দিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ববে বে তাগ ও প্রয়োজন,অসহয়ে।গ তাহা! 
ধানিরা লইয়াছে। জাতীর শিক্ষালাভের জন্ত আগ্রহ বিদেশী শিক্ষার 
প্রতিরোধী নহে; পোলাগ্ডে তাহা ছিল না, আঁয়লগ্ডেও তাহা ছিল না, 

ভারতেও তাহা! নাই) ভারতে উপর বিদেশী সভ্যতার চাপ দূর করাই 
ইছার প্রত উদ্বেগ । রাজনৈতিকই হউক খা শিক্ষাবিষর়কই হউক, 
পরাধাঁনত] কেহ সহ করিতে পারে না। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যাক. 
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বে, রাজনৈতিক পরাধীনত1! আলিলেই সঙ্গে সঙ্গে সভাতাবিষয়ক পর্ব 
খানতা আসিন! পড়ে! অতীতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছিষ্ 
াধিবার জন্ক এবং আমাদের অন্তরে আমাদের নিজেদের দেশের সভাত! 

স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জ্রন্তই এই জাতীয় শিক্ষার ইচ্ছা আসিয়াছে । আমরা 
যে নীতি প্রর্ীর করিতেছি, তাহা বাহিরের অ।লে।কের আগমনে বাধা! 

প্রদান করে না। বাহারা আমাদের কথা শুনিতে চাহেন, তাহাদিগকে 
আমরা এই কথাটি বলতে চাই--“নিজের গৃহে বে দ্বীপটি অনারূত অব- 
স্থায় পঁড়য়া আছে, আগে তাহ] জ্বালাও । অতীতের দিকে চাহিয়! দেখ, 

এবং অভীতের সঠিত তুলন। করিয়া! তোঁমার বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি কর। 

তাহার পর সাহসের সহিত জগতের সম্মুখীন হও এবং বাহির হইতে ঘষে 
আলোক আসিবে, তাহা গ্রহণ কর।” | 

তাহা হইলে অসহযোগ কি? 1ম: ট্রোক্সের উক্তি উদ্ধৃত করা 
অপ্রুক্ষা আমি কিছু ভাল কথা বলিতে পারিব না। যে অন্থায় বন্ধ 
কর! অন্থচিত, তাহার সম্পাদ্রনে সহযোগ করিতে অসম্মতিই অসহযোগ । 
অবিচারে ষোগদান বা উহাতে সম্মাভ-প্রদানে অসম্মতিই অসহযোগ ॥ 
যে অন্যায়ের প্রলীকার হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি না। করিয়া নিশ্চিস্ত 

থাকিতে অসম্মতি অথবা (বিবেক যাঁহাকে অন্যায় বলিয়া বলে. এষন 

অবস্থায় আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মতিই অসহশেোগ । যাহার] নিজ শ্ার্থ- 
রক্ষার জন্ত অথবা কাজে সুবিধার অছিলায়"অন্তায় অনুষ্ঠানে জেদ করে: 
কিংবা অন্তার় প্রতীকারে অসম্মত হয়, তাহাদের সহিত একযোগে কাক্ষ 

করিবার নামও অসহযোগ । রঃ 

কেহ কেহ বলেন, অসহযোগ কেবল কতকগুল। “না” মন্ত্র, হতাশার 

নীতি। অসহযোগ ন্্র ভাল করিয়! না বুঝিলে এরূপই বুঝাঁয় বটে,. 

কিন্ত আমি বলিতেছি, ইহার সার মন্দ "হতে" । আমরা ভাঙ্গিতেছি 
গড়িবার জন্ত, ধ্বংস করিতেছি নৃতন করিয়! স্থষ্টি করিবার নিমিত্ত, 
খ্বাম্র1 অগ্রাহথ করি, ভাল বিবস় গ্রহণ করিবার জন্ত | মান্গষের চেষ্টা 
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বন্ধের ধারাই এই অধীনত্ত]॥ যদি অমজলের হেতু হয়, তাহা হইলে ষে 

সব লোকের মারফতে আমাদের সে অবস্থা স্থায়ী করিবার চেষ্টা হয়, 

তাহাদের সহিত অসহযোগ করিতে আমরা নৈতিক হিসাবে বাধ্য নহি 

কি? ইহা নার কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের হা-র কথাও 

রহিয়াছে ; মু'ক্তর জন্য আমাদের দৃঢপ্রপ্তিজ্ঞার কথ ইহা *ইতেও জান! 

যায়। ইহা হতাশার নাতিও নহে ; অসহযোগের সাফল্য সম্বন্ধে ইহাতে 

বথে্ট আশার কথা আছে ; ইহা আশ ও বিশ্বীসেরই নীতি। আমরা 

যে ইতিমধোই সাঁফল্যলাভ করিয়াছি, তাহা জেলের যাত্রীদের মুখমণ্ড- 

লের-প্রতি দৃষ্টিপাত ক্লে বুঝা বাইবে। সৎসাহসী ও আগতিক 

ব্যাপারে অভিজ্ঞ মৌলান! মহম্মদ আলি ও মৌলানা সৌকৎ আ'ল বৃথা 

দুঃখ-কষ্ট বঝণ করিয়া লগ্জেন নাই । পঞ্জীবকেশরী লালা লজপৎ রাঁসস থে 

বুরোক্রেশীর আদেশ অগ্রাহ্থ করিয়া! বীরবিক্রমে জেলে বাইলেন, তাহাঁও 

বুথ' নয় । পণগুত শ্রীযুক্ত মতিলাপ নেহেরু অগাধ শশ্বর্ষোর অস্ি্টাতি, 

হই.1ও প্রশ্বর্যযকে অগ্রাহ্য করিয়া যে সকল প্রকাঁর দ্রঃখযস্ত্রণাঁর সম্ভাবনা 

সত্বেও সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য কর্রলেন, তাহীও বৃথা নয়। দেশমাত- 

কার জন্ত যে মহাপ্রাণ বাক্তি আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাহাদের সকলের নাম 

করা সম্ভব হউবে ন1। কিন্ত ছাত্রদের কথাটা ছাড়িয়া গেলে চলিবে না; 

তাঁগরাই আমাদেব আশা-ভরসাস্থল ও দেশের গৌরব। রাজনীতিক 

জীবনের কেন্দ্রে থাকিয়াই তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ আমি পাইয়াছি। 

ছাত্ররা ঘে আশ্চর্য সাহস ও অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমের পণ্চিয় দিয়াছেন, 

তাক্ধার প্রমাণ আমি পাইকাছি। এশ্ান্দোলন্র পশ্চাতে তাহাদের 

প্রেরণ! রহিয়াছে, স্বার্থতাগ তাঁভোদর, জয়লাভও তাহাদের । তাহায়া 

অন্ধকার পথে শালোক দেখাহয়া চলিরাঁছে ; ছুঃখ-কই্ী-ভোগ যদি তাহা- 

দের অৃষ্টে ঘটিকা! থাকে, তাহা! হইলে জয়লাভের গৌরবও তাহাদের 

প্রাপা ! ঁ 

অন€যোগ আন্দোলন এই মূল নীতির উপরই প্রতিষ্িত। যাহারা 
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"আমাদের উদ্নতিকে--জাতিরপে আমাদের আত্মবিকাশে বাধা দিবে, 

একনিষ্ঠতার সহিত তাহাদের সর্বদা অগ্রাহা করা, তাহাদের কৃত অনিষ্টের 

প্রতি দৃষ্টি রাখা, (তাহাদিগকে স্বণা করিয়া নহে, অনিষ্টকে কেবল অনিষ্ট 
বলিয়া মনে করিয়া) ও সর্বপ্রকার ছুঃখ-কইট ভোগ করিতে প্রস্তুত 

খীকাই--অসহষোঁগের মূল নীতি । আমাদের আদর্শ খুব মহান্ বটে, 
বিস্ত শপ শ্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায় যে, 

শাসন-যস্ আমাদের উন্নতিতে ও জাতিরূপে আত্মবিকাশে বাধ! দিবার 
অন্ত নিশ্ম ভাবে চলিতেছে, তাহাঁতে সাহাঁধা করিতে ক্ষান্ত হইলেই যে 

ই যন্ত্রতাহার নিজ প্রয়োজন বোধেই &ঁ সব কার্ধা বন্ধ করিয়া দিবে। 

এ কথা সাধারণবৃদ্ধির লোকেও বুঝিতে পারে। ফেহ কেহ বলেন, 

অরকার়ের শীসন-যম্্র তাহার কাঁজ বদ্ধ করিলেই বিশৃঙ্খলা ও প্রতিক্রিয়ার 
মোতে দেশ ভাসিয্া ধাইবে । আমার মনে হয়ঃ এ কথার উত্তর খুব 
সহজ । আমাদের শক্িপ্রয়োগের ব্যবস্থা যথাবথভাবে করিতে না 

পারিলে আমাদের এই অসহযোগ আন্দোলনে সাহাধ্যলাভি ঘটিবার 

সম্ভাবনা নাই । আন্দোলনের মূল নীতিই সমগ্র জাতির পক্ষে বুঝ! 
পরকাঁর | যদি তাহারা তাহা না বুঝে, তাহা হইলে আমাদের প্রতিপক্ষের 

'আশঙ্কান্ন কাঁরপই উপস্থিত হইতে পারে না, আরঃ আমাদের আন্দো- 
জনও সফল হইতে পারে না । বর্দি সকলে অসহযোগ নীতি বুঝে, তাহা 
হইলে সেই নীতির বলেই দেশে রাজদ্রোহ বা র্জারক্তি কাণ্ড ঘটিতে 

পারিবে না। তবে একট! কথা আমি অস্বীকার করিতে পারিতেছি ন! 

যে, সে দিন বোশ্ায়ে একটা গোলযোগ হইয়া গিক়াছে। আমরা সেরূপ 

গৌলযোগের দায়িত্ব অবশ্য লইব। বোদ্বাইয়ে যে পরিমাণে অত্যাচার, 
'ভয়-প্রদর্শন ও দমননীতির প্রয়োগ হইয়াছে, সে পরিমাণে আমাদের 
উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হইয়াছে । এ কথা আমরা স্পইই স্বীকার করিতেছি। 

কিন্ত এ অবস্থার প্রতীকারের উপায় কি? অসহযোগ মন্ত্র পরিত্যাগে 

সে উদ্দে্ঠ সিদ্ধ হইবে ন1; মন্ত্রের, মর্ধ। যাহাতে সকলে ঠিক ভাবে 
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বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্তা করাই দূরকার। প্রত্যেক বড় আন্দৌ- 

লনেই রক্তারক্কি কাণ্ড ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়? এই খুষ্টধন্্ প্রচারের 

কথাই ধর! যাউক না। এ জন্ত কি বলিতে হইবে যে, “নৃতন আদর্শের” 
প্রচারে বিশ্ঙখল। ও গোলযোগের আশঙ্কা আছে বলিয়া পাদরীরা ত্কাহী- 

দের ধর্শপ্রচারে বিরত থাকিবেন ? পুরাতন আদর্শ ও পুরাতন জীবন. 

যাপন প্রথার সহিত সংঘর্ষ ঘটিলেই বিশৃঙ্খল! অনিবাধ্য। এবপ মুক্তিব 
অবর্তীরণা কেহ করিলে তাহার প্রতি কর্ণপাত করারও প্রয়োজন নাউ 

আপনারা বলিতে পারেন, আমাদের এ আন্দোলনের নীতি এখনও 
দেশেব জনসাধারণ বুঝিতে পারে নাউ ! আরও বলিতে পারেন ষে, 

লোঁকে অসহযোগ নীতির মন্ম না বুঝিলে সকলের একমোগে আইন 

অমান্ করায় বিপদ আছে । আপনারা এমন কথাও বলিতে পারেন 
ষে, বোস্বাইয়ের গোলযোগ দেখিয়া! আমাদের ব্যবস্থা-পদ্ধতির পরিবর্তন 
করা উচিত। কিন্ত গোলখেগ ঘটিয়াছে বলিয়া অসহযোগের মূল সতোর 
বিরুদ্ধে তর্ক করার কোঁন সার্থকত। নাই । আমাদের বন্তমান অবস্থার 
প্রতীকাঁর করিতে আ'মারদিগর্ঠক সাহসের সহিত অশ্রসর হইতে হইবে, 

যাহাতে গোলধোগ না হয়, তাহার প্রতীকারোপায়ও আমাদের স্থির 

করিতে হবে । 

শেষ কথা 

'চত্তরঞ্জন দেশবন্থুরূপে দেশের কাঁজে আত্মলমপণ করিয়াছেন। রাজ 

রোঁষ তাহার উপর আকৃষ্ট হইয়াছে । তিনি দণ্ডিত হউন বা নাই হউন, 
আঁমার্দের লক্ষ্য করিবার কথ! এই, তাভার জীবনাদশে আমরা কি শিক্ষা 

পাইলাম । পবার্থে তাগ এ দেশের নৃতন আদর্শ নহে । কিন্তু দেশেন 
নিমিত্ত সব্বন্বত্যাগের দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরল। জাতীয় জাগরণের দিনে এ 
আদর্শ দেশবাসী হৃদয়ে ধারণ করিয়! ধন্ত হুইবে সন্দেহ নাই । আর চিত্ত- 

রঞ্জন দেশকর্স্ীর কর্তব্য-কন্ধ সম্বন্ধে যে 'উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও 
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দেশবালীর হ্বদরে ধারণ করিবার জিনিব। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষট্রসম্মেলনের 

সভাঁপতিরূপে চিত্তরপ্রন একটি কথা বলিয়াছিলেন। সেইটি আমাদের স্ব 
চেয়ে বড় বলিয়! মনে হয়। কথাটি এই ₹- 

“মোটা কাপড় বদি আমাদের কটিতে ব্যথা দেয়, 
সেই .বেদন! আমাদের অকাতরে আপনার ও দেশের 
কল্যাণের জন্য সহ্য করিতে হইবে এই বৰিলাঁসশ্বজ্জনে যে 

নংবষ আবশ্যক, সেহ সংহমের সাধন কৰিতে হইবে এবং আমাদের যনে 

রাখিতে হইবে যে, ভদ্রলোকের ঘরে হাঁ আঁবন্গ হইবে, চাঁধীর ঘারে 

স্তাঁভা অল্পদিনের মপ্োেই প্রচার হইয়া পড়িবে | 
আমর] যদি বাথ শ্বরাজকামী। হই, যদি যথার্থ দেশকে ও জাতিকে 

নারিদ্রা-মুক্ত ও ন্যাবলক্গী করিতে আগ্রহানিত হই, যদি আমবা দেশের 
শক্ষিসঞ্চয় ফরিরা রাজের পথে অগ্রসর হইতে অভিলাষী হই, তাহা! 
তইলে দেশবন্ধুর এই কগা1 করটি আমাদের মনে লুবর্ণক্ষরে খোদিত 
করিয়া রাখিতে হইবে । তাহার আর সকল কথ! ভুলিয়া গ্লেলেও ক্ষতি 
নাই, কিন্ত এই কয়টি কথা বে মুক্তিকামী ভারতবাঁসীর মুক্তির সোপান, 
এ কথা সুলিলে চলিবে না'॥ আচাধ্য প্রকল্লচন্ত্র ও প্রথমে “চরকান্স স্বরাজ- 
লাভের, কথী পাগলের প্রলাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন কিজ্জ 

আজ তিনিও চরকাঁর মস্ত গোঁড়া, আজ তাহার স্বগ্রাম রাঁড লি-কাঁটি- 

পাড়ার ঘরে ঘরে তিনিই চরকা যোগাইক্েছেন ; চাঁলাইতেছেন। 

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোশ্বাইয়ের মানবীয় টবঠক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
 মহাজ্সা গন্ধীকে 103075 0001209. এ্রশী শক্তিসম্পরর মহাপুরুষ আখ্যা 
' ভূষিত করিয়াছেন । এমন লোক কি দেশকে চরকা গ্রহণ করিতে বলিয় 

প্রলাপোক্তি করিয়াছেন? তীহারই বাণী দেশবন্ধু দেশবাসীকে দিয়াছেন । 
দেশের জন্ক ধিনি সর্বস্ব দান করিয়া সন্নাসী হইয়াছেন, সেই দেশবন্থুর 
কথা বাঙ্গালা কি উপেক্ষা করিবে? এ কথায় ভিংসা নাই, দ্বেব নাই, 
ক্রোধ নাই, বিপ্লব নাই, বিদ্রোহ নাই,কেবল দেশের নষ্ট শিল্প-বাণিজোর 
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পুনরুদ্ধারের কথা! আছে, দেশে শ্বাবণম্থনবৃতি জাগাইবার কথ 

আছে, মান্য হইবার কথা আছে। চিত্তরঞজনের এ আহ্বান কি উপেশ 

ক্ষিত হইবে? 
আজ বাঙ্গালায় এক যাহষের মধ হইতে প্রক্কত মহুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠি- 

রাছে। বাঙ্গালী সে মান্থষের সব কথা ন। শুনিলেও তীহার মন্থয্যত্ব উপ- 

লক্ষি করিতে সমর্থ হইয়াছে । তাহারই নিদর্শনম্বরূপ দেশবাসীরই লিখিত 
চিত্তরঞ্জনের প্রতি একটি, প্রাণের কথা উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র সংক্ষি্ 
জীবন-কথা সাঙ্গ করিতেছি ২-- 

“চিত্ত ! তোমার গরবে আজিকে চিত্ত ভরিল্নে যায় 

তুমি ধন্ঠ করেছ বঙ্গমাতার়, ( তব) গৌরব-মহিমায় । 
হে সাধু! হে কবি! 

আহ্মি মহাভারতের অস্তর-মাঝে জাগিছে তোমার ছবি. 

ত্যাগে নহে শুধু সাধনায় তুমি হয়েছ ভারত-রবি। 
তুমি বড় ছিলে তাতে! জানি 

কিন্ত এত বড় এতথাঁনি 

আগে কেজানিত এত বড় তব প্রাথ, 
হে সাধক, হে যহান্, হে মহীয়ান্ ! 

আজি বহিছে চক্ষে ধারা 
তুমি বরিতে চলেছ কারা* ূ 

বন্ধনে আজ কত যে মুক্তি দেখাতে আয়ান। 
উঠুক অহিংসা মন্ত্রের গান 

অগৎ ব্যাপি উঠুক তাহার তান 
বিন! রুধিরেই সার্থক হোক হ্বরাজের অভিযান ।” 



পরিশিষ্ট 
স্বরাজের স্বরূপ 

চিুরঞন ব্যয় ব্বরাজের স্বরূপ যাহা বুঝিরাছেন, তাহা তাঁহার সংবাদ- 
পত্র “বাংলার কথায়” মাঝে যাঝে প্রকাশ করিয়াছেন। দেশবাসীর উহ 

জানিয়া রাখা কর্তব্য মনে করিয়া নিয়ে কয়েকটি লেখা উদ্ধত করিয়। 

দির্লাম +- 
(১) 

"যে শুধু মুখে জয়ধ্বনি করে, যার অন্তরে শ্বরা্জের বেদনা জাগে 
নাই, যার অস্ত্র স্বাদের ভাবে ভেজে নাই, সে কি স্বরাজ চাইতে 
পারে? হ্বরাঁজ পাওয়া কি যেমন তেমন? *& * * দ্বরাজ, বিনা 

চেষ্টায়, বিনা সাধনায় গাছের ফলের মত পড়বে না। সেই সাধন! 
এখনই সফল করতে হবে । যদি না! ক'রে থাকেন, যদ্দি সেই সাধনায় 
সিদ্ধ হওয়ার জন্ত ঘৃগ্রতিজ্ঞ না হয়ে থাকেন, তবে বলি, আপনাদের এ 
স্বরাজ চাওয়া মিথ্যা কথা-এ প্রাণের চাওয়া নয়। * * *গ বখন 

দেখব, আপনাদের এই চাওয়াটা অশান্ত পারীর মত পাখা ঝাঁপটাতে 
থাকবে, তখনই বুঝব, আপনারা বাস্তবিক হবরাম্ম চান। « « 
বাহল। দেশের কষক, তার! হ্বরাজের মর্ম বুঝে, তারা! স্বরাজ চায়। 

বাঙ্গল1! দেশের অনেক জারগায় গিয়ে তা বুষেছি। &% * * মিথ্যা 
তর্ক, শাস্ত্রের যত আবর্জনা দূর ক'রে যখন ভোমরা বলতে পারবে, 

আমরা শ্বাধীন, তখন এক মুহত্ে স্বাধীন হবে। একবার মনের মধ্যে বল, 
আমর! শ্বাধীন ! ! যদি তোমার মনের মধ্যে নিজের কিছু না থাকে, যদি 
বিদেশীর নিকট তোমার প্র।ণ ও মন বিলিয়ে দিয়ে থাক, তবে ভগবানের 
পাবে কি দিবে? তোমার মন প্রাণ যে তোষার নয়। জঙ্টিশ উডরফ 



১৩৪ ,. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 

বলেছেন, 21105 15 10106 95160781 0001598% 94 0 6৪৮ আজ ইংরেজ 

শুধু বাহিরে নয়, আমাদের মনকেও জ্বর করেছে। তাই আমর দাত 

“অপেক্ষা আরো হীন 'দাস। আর এই গোলামখানায় হীনদাস তৈরী 

ভচ্ছে। যে মনে প্রাণে শ্বাধীন নর, মে নিজের মনকে নিজের অধিকারে না 
'আন্তে পারে, ভার বিধাতাকে দেবার কিছু থাকে না। সে ত.বল্লে 

মিথ্যা কথা বলা হয়। শ্বরাজের কথা ভাঁল ক'রে ভাব, মনের মধ্যে 

তোলাপাঁড়! কর, মিথ্যা যুক্তির প্রশ্রয় দিও না। * * * এসেছি 
আমি' ভিক্ষী করতে- ভিক্ষা দাও। শুধু অর্থের ভিক্ষা নয়__প্রাণের 
ভিক্ষা নিতে এসেছি, প্রাণ চাই । শ্রাণের ল্লোতে দেশ ভেসে ব]ক। 
কি দিবে ভাই আমায়, তোমার এ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দাও। এস স্বরাব্জের 
জয়ধ্ষনি হউক ।” 

২১শে আশ্বিন, বাংলার কথা, 'প্রথম ভাঁগ, ৩য় সংখ্যা € 

(২) 

“ধারা মনে করেন,স্বরাজ একটা শাসন-প্রণালী,তীরা এই তত্ব বোঝেন 

না। তার! জানেন না যে, স্বরীজ হ'লে তবে শাসনপ্রণালী-প্রতিষ্ঠা হয় । 

স্বরাজ আগে, শাসন-প্রণালী-প্রতিষ্ঠটা পরে । 

রাজের অর্থকি? স্বরাজের অর্থ-হিন্দু মুসলমান মিলে ষে নবীন 
জাতি গড়ে উঠছে, তাদের শুদ্ধ মনের সম্মিলিত ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত যে 
জীবন-প্রণাঁলী। 

সে ইচ্ছা প্রকাঁশের উপায় কি? বান! প্রপাড় করা, ইচ্ছা-শক্তিকে 
সংবত করা, আকাজ্ষাকে দৃঢ় করা। বে দিন ভারতের নরনারী এক- 
কণ্ঠে বলতে পারবে স্বরাজ চাই, মুখের কথ নয়, কার্যে__স্বার্থত্যাগ ক'রে 
প্রমাণিত করবে স্বরাজ চাই-- সেই মুহুর্তে স্বরাজ তোমার আসবে, সেই 

যুহূর্ে তুমি স্বরাজ উপলব্ধি করবে। তখন ৰত বড় পারিয়াষেপ্টই 
জগতে থাকুক না কেন--সকলকে তোমার স্বরাজ স্বীকার করতেই হবেশ 



দেশবন্ধ চিন্তরঞ্জন । ১৩ 

'এ পরিষ্কার কথা। কিনব গোলাবাতে মাদেব প্রাণ আবদ্ধ, তাঁর তা 

বুঝে না। তারা মনে করে, স্বরাজ একট শাসন-প্রণালী। ভগবানের 
করুণ প্রার্থনা কর-হৃদয় পবিত্র কর, তবে বুঝবে, স্বরাজ কি? 

এই স্বরাজ কি ক'রে পাওয়া যায়? বিজ্ঞ ব্যক্তিরা 'অনেক তর্ক করেন, 
অনেক হাসিঠাট্টাও শোনা যাঁয়। বখন মহাঁত্সা গন্ধী প্রথম বলিয়াছিলেন 

ষে, তিন মাসের মধ্যে এক কোটী টাক! চাই, ১ কোটী কংগ্রেসের সভ্য. 

চাই, আর ২০ লক্ষ চবকা চাঁই--তখন অনেক হাসির রোল উঠেছিল, 
অনেক হাসি-মগ্কারা শোনী গিয়াছিল, বন জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোকেরা 
বলেছিলেন--এরা বাতৃণ। * * * এথন “দস সব তর্ক শেষ হয়ে 
গেছেকারণ, টাঁকা উঠেছে । * * + 

অনেকে বলেন- কৈ, স্বরাজ তে ড'প না? এই রকম সনের অবস্থ1 

থেকে তর্ক অনেক আসবে । তর্কেৰ ঢের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু যে 

জেগে ঘুমায়, তাকে কি কবে জাগাই? কোটা টাকা, কোটী লোঁক ও 
২০ লক্ষ চরক1 হলেই কি স্ববাজ হবে? কেহ বলে নাই স্বরাজ হবে-- 
স্বরজের সিডি তৈয়ারী হবে। ধাপে ধাপে আমাদিগকে উঠতে ভবে। 

প্রথম ধাপে উঠেই যদি কেছ বলেন, &* দোতালায় তো এলাম না? 

সেট! তোমার দোঁষ, না দোতালার দোষ? আমাদের সব সিডি উঠতে 

হবে, তবে তস্বরাজ। স্বরাজ পাঁওরা কি ছেলেখেলা ? 

 বিদেশবজ্জন ও স্বদেশীগ্রহণ সন্বপ্ধে পণ্ডিতগণ নানারকম তর্ক তুলে- 
ছেন। কলের সঙ্গে কি আমরা যুঝে উঠতে পারবো? * * * মামর1 , 

তো বল্্ছি ন। যে, আমরা! প্রতিযোগিত। কবুতে পাবুবে।। প্রতিযোগিতা 
করতেও চাই না। * * ওদের শত বৎসরের সাধনায় মা গডে উঠেছে 

আমর! একদিনে তা কেমন ক'রে পারবো । ওট1 ভারতবর্ষের পথ নয়-- 

ভারতের সাধনা বিভিন্ন ।* * * আমরা চাই আমাদের পুবাতনকে নৃতন- 

ভাঁবে ফিরিয়া! আন্তে 1 *** শুধু নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে কি হবে ? শুধু 

£ক্ত তর্কে কি হবে? বিশ্বাস চাই, কাজের ক্ষমতা চাই, শক্তি চা 1 এর 
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ভিতর প্রতিযোগিতার কথ! নাই আমর! প্রতিযোগিতা চাই না, চাই 
বিদেশীর হাত হ'তে যুক্তি পেতে--চাই অপবিব্রতা, মন্ুষাত্বহীনতার ছা 
হতে নিজেকে উদ্ধার করতে । 

বিশ্বাস জাগাও, আত্শক্ির উপর প্রত্যন্গ কর---তা হলেই যাহ! এত 

অসম্ভব মনে করছ---তাহাই অবিলশ্বে তোষার হাতের যুঠোর মধ্যে এসে 

পক়্াবে 1” 

২৮শে অক্টোবর, বাংলার কথ, প্রথম ভাগ, ৪র্ঘ সংখ্যা। 
(৩) 

এগার '্বাজকে যে আসতেই হবে, নেবিশ্বাস হনক্সে 
জাগাও ; তার আগে ধ্যান-ধারণা কর--তার আগে মনে মর্শে যোক 

ষে, হতদিন স্বার্থ ত্যাগ না! করতে পার, ততদিন বিধাতার কৃপা অবতরণ 

করবে না। ষে স্বার্থপর, তাকে বিধাতা কখনও কূপ! বর্ষণ করেন নাঁ- 

যে নিজেকে নিবেদন ন! করে, ঘে নিজেকে উৎসর্গ না করে, থে জাতির 

উদ্ধারের জন্ত সকল কষ্ট সহ ন!.করে- মৃত্যু পর্াস্ত হাসিমুখে বরণ নল! 

কয়ে, সে জাতির স্বরান্দ উদ্ধার বিড়হ্বনা মাত্র । ব্বরাজ বদি চাও,ছাড় বৃথা 

তর্ক, জাগাও সে বিশ্বাস-জাগাও ভগবানের উপর বিশ্বাস--তাব যে, 
পৃথিবীর সমত্ড জাতির যেমন একটা অধিকার আছে, একটা কর্তব্য 
আছে, একট! ধর্দ আছে, একটা ম্বভাব আছে---এই ভারতবর্ষের নবীন 
জাতি, এরও একটা অধিকার "আসছে, একট। কর্তব্য আছে, একট! 
প্রকৃতি আছে, একটা স্বভাব আছে--তাকে উপলদ্ধি কর। যে দিন 

" এটা উপলব্ধি করবে-ষে শুভ মুহূর্তে ভারতের নরনারী সে হ্বরাঁজকে-_ 

নিজের অন্তরের যে হ্বরাজ-_সেই স্বরাজকে উপলদ্ধি করবে, সে মুহূর্থে 
গুধু ব্রিটিশ পালশীমেণ্ট কেন, জগতের সকল জাতি সে শ্বরাজকে স্বীকার 
করবে-শ্বীকার করতেই হইবে । তাই বলছিনম্বরাজ হ'লে তার পর শাসন 
প্রণালী (5191929 ০1 (০670825 )7 তখন এই নবীন জাতি যা চাইবে 

শপ্ণবে,গণ তঙ্জ চাওুগণতস্ত হবে। যত রকম শাঁসন-প্রণালী হ'তে পারে,তার 
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মধ্যে আমার যনের মধ্যে ফেটা ভাল শাসন-প্রণাঁলী ব'লে যনে হবে--তাই 

পীব। আমার মনে যে শাসন-প্রণালীর কথা জাগছে, সেট! কোন গণ" 

তঞ্ের যত নয়- আজ পর্য্যস্ত.ষযা দেখছি, তাত মত নয়; কিন্কু তার সঙ্গে 

আমাদের এই নবীন জাতির ষে প্রকৃতি- আমাদের যা আদর্শ--আমাঁ- 

দের প্রতি গৃহস্থের জীবনে বার প্রমাণ পাওয়া যা়-যার সঙ্গে একটা! 

প্রাণের স্বন্ধ আছে বলে মনে হয়, তার সঙ্গে মিলবে । সুতরাং কি বে 

শাসন-প্রণালী: হবে কোন্খানে ক্ষমতা থাকবে, কার হাতে, থাকবে, 

কটা পুলিশ থাকবে-_সৈন্ক থাকবে কি ন। অথবা পুলিশ থাকা উচিত কি 

না-এ সব “কথা! এখন ভাববার কি দরকার? আগে মনস্থির কর-- 

আগে ভারতবর্ষের নর়নারী এককঠে স্বরাজের যন্ত্র উচ্চারণ কর-_তোঁমা- 

দের ক্ষমতা উপলন্ধি কর; তার পর কটা পুলিশ থাকবে, কটা সৈন্ঠ 

থাকবে, কটা ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট থাকবে, তার আলোচনা হবে। এখন 

ও সব কথা যারা ভাবে, তার! শ্বরাজ বিশ্বাস করে না--তার! বিশ্বাস 

করে বিলাতের ইতিভাস। তারা মনে করে, বেন এমন একটা সম্বন্ধ 

বিলাতের সঙ্গে ভারতের আছে-_-যাঁভে বিলাঁতের ইতিহাসের প্রবাহ 

অনুসাঁরেই ভারতের ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে চলবে, তানের উন্নতি যে 

প্রকারে হয়েছে, আমাদের উন্নতিও ঠিক সেই প্রকারে হবে। তায় 

স্বরাজ্দের কথ! কি জানবে ? চণ্ডিদাসের একটি গান আছে; আমি তাদের 

প্রতি সেই গানটি নিবেদন করবে-_ 
“মরম না! জানে ধরম বাখানে 

এমন আছযে যারা 

কাজ নাই সখি তাদের কথায় 
বাহিরে রুহুক তারা |” 

১৮ই নবেদ্বর, বাংলার কঙ্া, প্রথম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা । 

(৪) | 

“যে দিন হ্বরাজের জন্ত, স্বাধীনতার জন্ত সমস্ত ভারত জেগে উঠবে, 



১৩৮ দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন। 

সেই দিন সেই মৃহূর্তে স্বরাজ, স্বাধীনতা তার হাতের মধ্যে এসে পড়বে 
তবে সে যোগ্যতা চাই, পে গভীর আকাক্ষা চাই--মৃখের কথায় নয়, 
কাগজে পত্রে লিখে নয়, সে আকুল বাতন। প্রাণে অনুভৰ করা চাই । সে 

তৃষ্ণা প্রমাঁণ কি? তার প্রমাণ ভ্যাগ, ছুঃখ-সহন। 

আঁজ যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমর! শ্বাঁজ চাও সৰাঁই বলবে 
11 কিন্ত কাজে তার গমাঁণ চাই। স্বার্থ বলিদান চাঁই--যে নিজকে 
নিৰেদন করবে, ব্বরাজের জন্য মরতে পর্য্যস্ত প্রস্তুত হবে, তাদের চাওয়ার 
উপরই স্বরাজ আসবে । 

শা গং শী ্ঁ 

যাঁরা জেলে যাবে, তাঁরা কার1? তার! স্বরাজ চাঁর-ন্বরাঁজ তাদের 
টিকার ভাৰনা, নিশীথের স্বপ্ন, তাঁদের জীৰনের একধাত্র বস্ত 1” 

২র] ডিলেম্বর, ৯ষ সংখ্যা । 

(৫) 
“্্বরাঁজ মালে কি? আর অসহযোগ মানেই বাকি? স্বরাজ মানে 

আর কিছু নয়+-_হ্বরাঁজের এমন অর্থ হয় না যে, পাঁলপাঙেেণ্ট' থেকে এক- 

কানা এযাউ তয়ারী ক'রে আমাদের উপহার দেবে। *  * %* 

রাজ সানে ক্যোমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতিকে 
উপপন্ধি কর] । 

ক সং ঞ স ঈ% ূ 

ইংরেজ বলতে পাঁরে, গোলমালে কাঁজ কি, তোমরা স্বায়ত্রশাসন 

নাও । সেট! ত স্বরাজ নয় । সেটা তোমার উপার্জন নয়, সাধনার ফন 
নয়। কেউকি হ্বরাজ দিতে পারে? তোমাকে অর্জন করতে হবে ; 
তোমাকে নিজের সাধনায় যা জ্ীন্তবিক সত্য প্রকৃতি, সে সত্য প্ররুতির 
সন্ধান ক'রে, তাকে বাহিরে উপস্থিত করে জগতের সমক্ষে দাড় করাস্ডে 

হবে, এই স্বরাঙ্জের অর্থ । 
রঙ্গ ্ রঃ গ ক 
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স্বরাজ তোষাকে চাইতে হইবেই। তোমার প্ররুতির সন্ধান তুমি 
করবে নাঃ তোমার প্রকৃতির ' সাধনা করবে কি ইংরেজ? কি লজ্জার 
কথা!” 

৩০শে সেপ্টেম্বর, প্রথম সংখ্যা 

চিত্বরঞ্স অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কেও যাঁহা বলিয়াছেন, 

স্বাহার কয়েকটি রচনা হইতে উদ্ধত হইল ;- 
€& ১) 

“আঙাছিগকে বুঝিতে হইবে ফে, আমরা জনসাধারণকে শাস্ত সংব্দ্ক 
রাখিতে ষে পরিমাণে অসমর্থ হইব--তা। তাহারা গুণ্ডা হউক আর ষেই 
হউক--আঁমাদের অসহযষোগতব্রতও সেই পরিষাঁণে নিক্ষল | দায়িত্ব সবই 
আষাদের।” 

৯ইন্ডিসেম্বর । ১*ষ সংখা | 

(২) 

“আমি প্রত্যেককে মনে রাখিতে ও বিশ্বাস করিতে বলি যে, আমা 

দের সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে সম্পূর্ণরূপে শান্ত, সংযত ও উপদ্রব-বিহীন 

থাকিবার উপর ।” 
২৩শে ডিসেম্বর,ঃ ১২শ সংখ্যা। 

সম্পাদিকা-বাসস্তী দেবী । 

(৩) 
“আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্থৃত যে, এই আন্দোলন, 

ইংরাজীত্তে যাহাকে রাজনীতি বলে, ইহা তাহার আন্দোলন নহে। ইচা 
প্রেষের আন্দোলন, ধর্ের আন্দোলন, আমাদেস জাতীর জীবনের 

স্পন্দন । এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপার আত্মনিবৰেদন 

--সকল শান্তি, সকল আঁপদ্-বিপদূকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অঙরাগে 

আত্মনিবেদ ন।” 

১৩ শ সংখা । 



১৪, দেশবনু চিতবরগ্রন। 

নার (৪) 
চি 7০১ নিছের ধর্শরঙ্গার্থে আত্বার বল সংগ্রহ 

চে আন্দোলন সেই আত্মব্ল ঠা 

১৪শ দংখ্া) 

সম্পূর্ণ । 



চিন্তরঞ্জনের কারাদণ্ড । 

' 5৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বাঞঙগালার জাতীর জাগরণের ইতিহানে 
প্গীয় দিন। সে ম্লবাঁর যথার্থই বাঙালীর পক্ষে মজলবার। 

ফেন না, এ দিন বাঙ্গালার আদশ নেত। তিত্বরঞ্জন ত্যাগের জগস্ত 

নিদর্শন দেশবাসীর সমক্ষে ধারণ কবিয়। কারাকষ্ট বরণ করিয় 
লইলেন। টি 

এ দিন দেশবন্ধুকে জেল হইতে বাক্কণাঁস দ্বীটের পুলিস আদালতে 

আনয়ন কর হয়। দেশবন্জুব বিারের দিনে পুর্বে যেমন জনক 

হইয়াছিল, এদিন কেমনই হইয়াছিল। জনভাধীর, স্থির, প্রশাস্ত, 

গম্ভীর মু্তি ধারণ করিয়াছিল। ৰ 

দেশবন্ধু শাস্ত 'অবিচলিত "ভাবে কাঠগড়ায় দণীয়ছান হইলেন। 

প্রধান প্রেলিডেলি মািটেট মিং শুটনো বিচারে বহিলেন। দেশ- 

বন্ধু সেবিচার-কার্সোব গ্রতি উ্রদাপীনের ভাব ধারণ করিজেন। 

ম্যাজিছেট চিজ্ঞাস| করিলেন, "আপনি কি কিছু বলিতে টানছেন ?” 

' দেশবন্ধু ধীর গন্য'বন্বরে বলিলেন, “না” 

তখন ম্যান্ডিট্রেট খলালন, “আমি আপনাকে সংশোধিত ফৌজ- 

দারী আফনের ১৭ ধাদণার ১৩২ সন্ত্ান্ুসারে ৬ মাসের অঙ্রথ 

কারাদাওড দণ্ডিত করিতেছি ।* 

দেশবজ্ঠু দণ্ডের আদেশ শুনিবার পর কোনও কথা বলেন নাই। 
ভীহাকে তৎপবে ফাঠগড়া। হইতে লইয়া যাওয়া হয়। এ দিমই 

মেদিনীপুরের কাথখির অমিদার ব্যারিষ্টীর' দেশপ্রেমিক শ্ীযুক্ক বীরেগ্ 

নাথ শাসমল মগীশয়েরও মামলার দিন ছিল। তাহারও ৬ মাস 
অঙম কারাদও হয়। 



১৪২ | দেশবন্ধু চিত্তরঞীন । 

দেশের জনন ধারণের ঘদয়ের রাজ! দেশবন্ধু চিত্বরগ্রন ও দেশ- 

কন্ধী বীরেন্্রনাথের কারাদণ্ডের আদেশ আদালতের বাহিরে প্রচা* 
রিত হইবামাত্র জনসঙ্ঘ বিপুল হর্ঘভরে তীহাদের জয়ধ্বনি করিস 

উঠিল। এই জয়ধ্বনি যে তীহাদের বিরাট ত্যাগ-মহিযার. উদ্দেশে 
উধ্িত হইয়াছিল, তাহা! বোধ হন্স কাহাকেও বুঝাউতে হইবে ন। 

: চিত্তরঞ্জন ও বীরেআ্রনাখ--পর্বচোভাবে অঠিংস অসহষোগীর 

নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন । যে চিত্তরঞ্রনের ত্যাগপুণ্যে অলহাঘোগ 

আন্দোলন পৃ, বঙ্গদেশ গৌরবাছিত, দেই চিত্তরঞ্জন অনাধার 

বু আইনজ্ঞান সম্পর হ্ইয়াও আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন নাই, নির্বিকার 

' টিতে জেলে গেলেন। 

চিতরঞ্জনের ত্যাগের তৃলন! এ বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে পাওয়! 
বায় না। .তিনি দেশ-সেবার পৃত দীপ লইয়া যুগ-ব্যাপী জাডোর অন্ধ- 

কারে--বিপদের বন্কর কণ্টকিত পথে পথিপ্রদর্শক তইয়াভিলেন। 

সেই তা।গের পুণ্যস্পরে বাঙ্গালায় খ্বরাজ-পাধনায় অহিংস অসহযোগ 

আক্বোলন গাফলোর পথে অগ্রসর হইয়াছিল। 

চিন্তরঞনের এ ত্যাগের আদর্শ বার্থ হইবার নহে। সে ত্যাগের 

আদর্শে বাজালী নব-বলে বলীয়াঁন্ হইয়াছে । বাঙলার নব-জাগরণের 

ইতিহাসে ত্যাসী চিত্তবগনের নাম অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাঁকিবে। 


